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53251809 : สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
คําสําคัญ : กระบวนการจัดการความรู ้/เกษตรกร/กลุ่มสมาชิกสหกรณ์/การเลี้ยงโคขุน
นริ ศรา อิ นทะสิ ริ : กระบวนการจัดการความรู ้ สําหรั บเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคขุนคุ ณภาพสู ง. อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ์ , ผศ. ดร.วีรฉัตร์ สุ ปัญโญ และ รศ.ดร.สันติ ศรี สวนแตง. 469 หน้า.
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบ
ความสําเร็ จ และเพื่อหาแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรเพื่อการเลี้ยงโคขุน
คุณภาพสู ง โดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิ งลึกเกษตรกรต้นแบบ จํานวน 5 ราย การ
สนทนากลุ่มสมาชิ กสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จํานวน 10 ราย กลุ่มสมาชิ กสหกรณ์
การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสัตว์ จํานวน 9 ราย และ กลุ่มสมาชิ กสหกรณ์โคเนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด จํานวน 9 ราย และสัมภาษณ์ผแู ้ ทนจาก 3 สหกรณ์น้ ี จํานวน 4 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คื อ แบบสัมภาษณ์ก่ ึ งโครงสร้ าง และ กรอบประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา
ผลการวิจยั พบว่า
กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ มี 6 ขั้นตอน คือ 1) ความต้องการความรู ้ 2) การ
ค้นหาความรู ้ 3) การสร้างความรู ้ 4) การใช้ความรู ้ 5) การจัดเก็บความรู ้ และ 6) การถ่ายทอดความรู ้ กระบวนการ
จัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ มี 5 ขั้น คือ 1) การค้นหาความรู ้ก่อนเป็ นสมาชิกสหกรณ์ 2) การเปิ ดรับความรู ้
เมื่อเป็ นสมาชิก 3).การนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ 4)การจัดเก็บความรู ้ และ 5) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ พบว่า การ
เข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกร
แนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ มี 6 แนวทาง คือ 1) เชิ งนโยบาย ควรเตรี ยมพร้ อ ม
เจ้าหน้าที่ สมาชิ กเกษตรกรผ่านกิจกรรม และสร้างแจงจูงใจ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู ้ร่วมกัน 2) การ
ค้นหาความรู ้ สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือสื่ อมวลชนท้องถิ่น จัดทําคลังความรู ้ ในพื้นที่ คลังความรู ้ ในสหกรณ์ ใช้
เครื่ องมือ Social Network ส่ งข่าวสารความรู ้ 3) การสร้างความรู ้และการใช้ประโยชน์ความรู ้ นําความรู ้ที่เป็ นความ
ต้องการของเกษตรกร มาร่ วมกําหนดประเด็นความรู ้ ในการจัดการความรู ้ ส่ งเสริ มให้เกษตรกร เป็ น “นักวิจยั โคขุน
ท้องถิ่น” ยกย่องเกษตรกรเมื่อมีการพัฒนาความรู ้ของตนเอง 4) การจัดเก็บความรู ้ ทําฐานข้อมูลเกษตรกร และ ชุ ด
ความรู ้ที่มาจากจากเกษตรกร เก็บเป็ น “ความรู ้ฉบับชาวบ้าน” อบรมเจ้าหน้าด้านทักษะสื่ อสาร เช่น การถาม การจับ
ประเด็น การสรุ ปประเด็น 5) การถ่ายทอดความรู ้ เสริ มทักษะเชิ งการถ่ายทอดให้กบั เกษตรกร พัฒนาจุดถ่ายทอด
ความรู ้ในพื้นที่ เกษตรกรร่ วมรายการทางสื่ อมวลชนท้องถิ่น และขึ้นทะเบียนเป็ น “วิทยากรเกษตรกร” 6) การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของเกษตรกร ควรกระตุน้ เกษตรกรให้เห็นว่าตนเองมีคุณค่าเป็ นผูส้ ามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ให้ผูอ้ ื่ นได้ และสามารถเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ ๆได้ตลอดชี วิต จัดช่ วงการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เสริ มไว้ในกิ จกรรมต่ างๆ จัด
บรรยากาศให้สนุ ก ผ่อนคลายเป็ นกันเอง ให้เกษตรกรในพื้นที่เดี ยวพูดคุยช่ วยเหลือกัน แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างเครื อข่ายสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
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NARISARA INTASIRI : KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS FOR
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The purpose of this research were to study knowledge management process of
farmers who success in premium-grade beef production, and the guidelines to promote
knowledge management process for Thai farmer in premium-grade beef production, by
qualitative research. Data were collected by in-depth interview 5 role-model farmers, focus
group with 10 farmer members of Pon-Yang-Kham Livestock Breeding Cooperative
NSC,ltd, 9 farmer members of Nong-Sung Livestock Breeding Cooperative,ltd, and 9 farmer
members of KU KamphaengSaen Campus Beef Producer Cooperative,ltd, and interview 4
representatives of this 3 cooperatives. The research instruments were the semi-structured
interview and the guideline of focus group. Data were analyzed by using content analysis.
The results revealed that;
Knowledge management process of role-model farmers have 6 stages:1) Need of
Knowledge 2) Knowledge Identification 3) Knowledge Creation 4) Knowledge Storage 5)
Knowledge Using and 6) Knowledge Transfer. Knowledge management process of farmer
groups have 5 stages: 1) Knowledge Identification before to be cooperative members 2)
Knowledge Perception as the membership 3) Knowledge Using 4) Knowledge Storage 5)
Knowledge Sharing, and found that being a member of the cooperative is one factor that to
contributes the knowledge management process of farmer
The guidelines to promote knowledge management process 6 guidelines: 1) Policy
- the officials farmer activities and motivation should be prepared to build a culture of
knowledge management. 2) Knowledge Identification – to connect with local media, set up
knowledge assess point in farmer area and in cooperative, and use social network to sharing
knowledge. 3) Knowledge Creation- Knowledge Using- to put needs of knowledge’s farmers
to determine the issue of knowledge management, to encourage farmers to be " Beef
Researchers in Local" and recognition when they have developed their own knowledge. 4)
Knowledge Storage- to set up database of farmers and the knowledge of the farmers kept in
term of “The Farmer Version” and training communication skills such as the question and the
summary of issue skill to the officers. 5) Knowledge Transfer- to train the farmer in skill of
communication transfer, develop knowledge transfer point in farmer area, invite farmer in
local media program and register farmers as the “Farmer Trainer” 6) Knowledge Sharingshould encourage farmer to value themselves as sharing experiences with others and learn
new things throughout life, have knowledge sharing partly in activities in funny atmosphere,
promote farmer with in the same area communicate together as “friend help friend”, and set
up knowledge sharing activities between beef cooperatives network.
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วิทยานิ พนธ์น้ ี สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี เพราะได้รับความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล
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สมิ ต ยิ้มมงคล ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่ กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ส่ งผลให้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้อง และสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบคุณในความกรุ ณาของทุกท่านเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ศุภพร ไทยภักดี รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชยั และ ผศ.ดร.พันธ์จิตต์ สี
เหนี่ ยง ที่กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบแก้ไขเครื่ องมือในการวิจยั สําหรับการทําวิทยานิ พนธ์ให้มีความ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ส าขาการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต และการพัฒ นามนุ ษ ย์ทุ ก ท่ า นที่
ประสิ ทธิ์ ประสาทความรู ้ ให้คาํ แนะนําและประสบการณ์ อนั มี ค่ายิ่งแก่ผูว้ ิจยั รวมถึ งขอขอบคุณพี่เพื่อนๆ
น้องๆสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ทุกท่านที่ร่วมเรี ยนรู้และเป็ นกําลังใจที่ดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจสนับสนุนที่ดียงิ่ เสมอมา
ขอกราบขอบคุณผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทนสหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด
จังหวัด สกลนคร ผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทนสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จํากัด สาขาปศุสตั ว์ จังหวัด
มุกดาหาร และ ผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทนสหกรณ์สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
จํากัด จังหวัดนครปฐม ที่ให้ความร่ วมมืออย่างดียงิ่ ในการให้เอกสาร ข้อมูล ทําให้ผวู้ จิ ยั ดําเนินงานจนสําเร็ จ
ได้ดว้ ยดี
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บทที1่
บทนํา
1.ความสํ าคัญของปัญหา
การเลี้ยงโคเนื้ อ เป็ นอาชี พทางการเกษตรที่มีความสําคัญอาชี พหนึ่ ง ที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กบั ประเทศ การเลี้ยงโคของเกษตรกรไทยจากอดีต มีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้แรงงาน
ในกิจกรรมทางการเกษตร และมีจุดประสงค์รองคือ ขายเป็ นโคเนื้อ เมื่อปลดจากการใช้งาน หรื อ
เมื่อมีจาํ นวนมากเกินความจําเป็ นในการใช้แรงงาน (ปรารถนา พฤกษะศรี , 2548: 2) จนปั จจุบนั การ
เลี้ยงโคเนื้อพัฒนาเติบโตมาต่อเนื่อง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 7 หมื่นล้านบาท และ มีเกษตรกร
ในกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อปริ มาณ 1.3 ล้านครัวเรื อน (สํานักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี,
2554: 1)
เมื่อพิจารณาศักยภาพของการเลี้ยงโคในประเทศพบว่า ประเทศไทยมีความสามารถสู ง
ในการ ผลิตโคพันธุ์และโคเนื้ อ ส่ งออกไปจําหน่ ายต่างประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศต่างๆ
ในเขตเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASAEN) ประกอบกับ รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มการเลี้ยงโคเนื้ อ
เป็ นโครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร ที่มุ่งทํารายได้ให้เกษตรกรอย่าง
สมํ่าเสมอ และ อุตสาหกรรมโคเนื้ อยังส่ งผลเกื้ อหนุ นหลายๆ อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกัน เช่ น
อุตสาหกรรม อาหารโคเนื้ อได้แก่ กากอ้อย กากนํ้าตาล กากรํา มันสําปะหลัง ข้าวโพด ดังนั้น ถ้า
อุตสาหกรรมโคเนื้อของไทยล่มสลายไปจะมีผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรมเหล่านี้อีกด้วย
สําหรับตลาดการค้าโคเนื้ อในประเทศ แบ่งออกได้เป็ น ตลาดโคมีชีวิต และตลาดเนื้อโค
ซึ่ งแบ่งออกเป็ นสามกลุ่ม ได้แก่ ตลาดระดับล่าง คือผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ซ้ื อเนื้ อจากตลาดสดทัว่ ไปและ
โรงงานทําลูกชิ้น ตลาดระดับกลาง คือผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเนื้ อจากตลาดสดขนาดใหญ่ เช่น ตลาดองค์กร
เพื่อเกษตรกร (อตก.) จนถึงห้างสรรพสิ นค้า (Supermarket หรื อ Modern Trade) เนื้อจะเป็ นคุณภาพ
ปานกลาง ( Qualify Grade) และ ตลาดระดับสู ง คือผูบ้ ริ โภค ที่ซ้ื อเนื้อซึ่งเน้นความนุ่มของเนื้อเป็ น
สําคัญ เพื่อนําไปทําอาหารประเภท สเต็ก เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคมีต้ งั แต่คนไทยที่รู้จกั วิธีประกอบอาหาร
จากเนื้อแบบตะวันตก คนต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านสเต๊ก ห้างสรรพสิ นค้าชั้น
นํา (Supermarket หรื อ Modern Trade) จะเป็ นเนื้ อคุณภาพสู ง (Premium Grade) (สว่าง อังกุโร,
2552:3-4)
ปั จจุบนั การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง (Premium Grade) เพื่อป้ อนสู่ ตลาด พบว่า ยังมีความ
ต้องการในปริ มาณสูง ทั้งจากความต้องการของประชากรในประเทศ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
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ตลอดจนความต้องการของตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจโคเนื้อภายใต้ขอ้ ตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตเลีย พบว่า ประเทศไทยยังมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสู งอยู่ เนื่องจากมีความสามารถในการบริ หารจัดการปัจจัยตลอดกระบวนการผลิต ตลาด
เนื้ อโคขุนยังมีช่องว่างและขยายตัวได้อีกมาก และการกําหนดให้ภาษีการส่ งออก นําเข้าเป็ นศูนย์
ทํา ให้ป ระเทศไทยมี โ อกาสส่ ง ออกโคเนื้ อ ไปต่ า งประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น (ธานี ภาคอุ ท ัย , 2553:
บทคัด ย่อ ) ประกอบกับ แนวโน้ม ความต้อ งการบริ โ ภคอาหารคุ ณ ภาพ อาหารปลอดภัย ของ
ประชากรเพิ่มสู งขึ้น เหล่านี้ ส่งผลความต้องการเนื้ อโคขุนที่ มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และ ราคาเนื้ อโค
สู งขึ้นด้วย เนื่องจากเนื้อโคคุณภาพจะหมายถึง เนื้อโคที่ผลิตมาจากระบบการเลี้ยง กระบวนการแปร
รู ปที่ปลอดภัย ถูกสุ ขอนามัย มีการเก็บรักษา ขนส่ ง จําหน่ ายที่สะอาด มีมาตรฐาน และ เนื้ อโคมา
จากแหล่งผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จนถึงฟาร์มเลี้ยง (Traceability) (สว่าง อังกุโร, 2552
:8) นอกจากนั้น หากมองตลาดผูบ้ ริ โภคเนื้ อโคในระดับโลก ตลาดอาหารมุสลิม เป็ นตลาดที่มี
ศักยภาพสู ง จากจํานวนประชากรมุสลิมที่มีมากกว่า 2,000 ล้านคนใน 186 ประเทศ ซึ่งคิดเป็ น
ร้อยละ 25 - 30 ของประชากรโลกใน 5 กลุ่มประเทศ ได้แก่กลุ่มแอฟริ กา กลุ่มตะวันออก
กลาง ซึ่งเป็ นประเทศที่มีกาํ ลังซื้ อสู ง กลุ่มประเทศในแถบเอเชียใต้ ซึ่งมีประชากรที่นบั ถือศาสนา
อิสลาม สู งถึง 326 ล้านคน กลุ่มประเทศอาเซียน มีจาํ นวนประชากรที่นบั ถือศาสนาอิสลามจํานวน
192.5 ล้านคน กลุ่มยุโรปตะวันออก เป็ นตลาดอาหารมุสลิมใหม่ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะตลาด
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งมีชาวมุสลิมอาศัยตามหัวเมืองใหญ่ 8-10 ล้านคน และเป็ นกลุ่มที่มีกาํ ลังซื้ อสู ง
ซึ่ งขณะนี้ ประเทศไทยได้รับความเชื่ อถือและยอมรับในตลาดโลกมากขึ้น ในการผลิตอาหาร
รวมทั้งเนื้อโคคุณภาพสู ง (อาหารไทยสู่ โลกมุสลิม, 2554)
จากโอกาสและความต้องการของตลาดที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาจํานวนโคเนื้อและ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงในประเทศไทยพบว่า ในปี 2553 มีเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อทั้งหมดจํานวน 998,150
ครัวเรื อน โดยเกษตรกรผู ้ เลี้ยงโคเนื้ อส่ วนใหญ่อยู่ ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พื้นที่เขต 3
ประกอบด้ว ยจัง หวัด นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์ สุ ริ นทร์ ศรี ส ะเกษ อุ บ ลราชธานี ยโสธร ชัย ภู มิ
อํานาจเจริ ญ และร้อยเอ็ด มีผเู ้ ลี้ยงจํานวน 404,841 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 40.56 ของเกษตรกรผู ้
เลี้ยงโคเนื้อทั้งประเทศ รองลงมาคือ ในพื้นที่เขต 4 ประกอบด้วย จังหวัดหนองบัวลําพู ขอนแก่น
อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม กาฬสิ นธุ์ สกลนคร นครพนม และ มุกดาหาร และภาคใต้
พื้นที่เขต 9 ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตามลําดับ
แต่เมื่อพิจารณา อัตราการเลี้ยงโคเนื้อต่อครัวเรื อนพบว่า ในเขตภาคกลาง พื้นที่เขต 1
ประกอบด้วยจังหวัด กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ปทุ มธานี พระนครศรี อยุธยา อ่ างทอง ลพบุ รี
สิ งห์บุรี ชัยนาท สระบุรี และสุ พรรณบุรี มีอตั ราการเลี้ยงมากที่สุด คิดเป็ น 16 ตัว ต่อ ครัวเรื อน
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รองลงมาเป็ นเขตภาคกลางตอนบน ในพื้นที่เขต 6 ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์
อุทยั ธานี กําแพงเพชร ตาก สุ โขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ และเขตภาคกลางและตะวันตก
พื้นที่เขต 7 ประกอบด้วยจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
และประจวบคีรีขนั ธ์ ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าแหล่งเลี้ยงโคเนื้อส่ วนใหญ่จะกระจายตัวอยูใ่ นเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางและตะวันตกของประเทศ
นอกจากนั้น จํานวนโคเนื้ อหากพิจารณาแยกตามประเภทการเลี้ยงจะพบว่า ในปี 2553
มีจาํ นวนโคเนื้ อทั้งหมด 6,426,853 ตัว แบ่งออกเป็ นโคพันธุ์ พื้นเมือง/โคลูกผสมพื้นเมือง จํานวน
4,610,395 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 71.7 รองลงมาเป็ นประเภทโคพันธุ์/ โคลูกผสมจํานวน 1,729,312
ตัว คิดเป็ นร้อยละ 26.91 และ ประเภทโคขุนเพื่อการผลิตเนื้อโคคุณภาพสู ง จํานวน 87,146 ตัว คิด
เป็ นร้อยละ 1.36 ตามลําดับ (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์, 2554) จะเห็นว่าปริ มาณการเลี้ยงโคขุน
มีจาํ นวนไม่มากเมื่อเทียบกับการเลี้ยงโคพันธุ์
จังหวัดที่มีจาํ นวนการเลี้ยงโคขุนในปี 2553 มากที่สุด 5 อันดับ แรก คือ จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ มีโคขุนจํานวน 13,386 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 15.36% รองลงมาคือ จังหวัด
กาญจนบุรี นครปฐม สุ พรรณบุรี และนครราชสี มา (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสตั ว์, 2554)
อย่างไรก็ตาม เมื่อมองภาพรวมสถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อในปั จจุบนั แม้ความต้องการ
การบริ โภคเนื้ อโคขุนคุณภาพมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่กลับพบว่า การเลี้ยงโคขุนกลับมีปริ มาณการ
เลี้ ยงที่ น้อยลง เนื่ องจาก สภาพการเลี้ ยงโคเนื้ อที่ ผ่านประสบปั ญหาการขาดความต่อเนื่ องของ
นโยบายในการส่ งเสริ มเกษตรกรและพัฒนาโคเนื้อ ส่ งผลให้อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรขาด
การพัฒนาอย่างความมัน่ คงและยัง่ ยืน และผลจากการเกิดสถานการณ์โคเนื้อมีชีวิตราคาตกตํ่าช่วงปี
พ.ศ.2550 – 2552 เนื่องจากกระแสการปั่ นราคาโคเนื้อ เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกันรายได้ เช่น ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง หรื อปลูกพืชเศรษฐกิจที่ผลผลิตมี
ราคาสู ง เช่น ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา ผลทําให้ขาดพื้นที่เลี้ยงโคเนื้ อ เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการ
เลี้ยงโคเนื้ อ ส่ งผลให้เกิ ดการเลิกเลี้ยงโค ขายโคทิ้ง ทําให้แม่โคเนื้ อ ถูกส่ งเข้าโรงฆ่าสัตว์ และถูก
ส่ งออกไปจําหน่ายต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก ทําให้แม่พนั ธุ์โคเนื้ อถูกทําลายอย่างรวดเร็ ว ปริ มาณ
โคเนื้อเพศเมียลดลงอย่างรุ นแรง
ข้อมูลในปี 2552 พบว่า โคเนื้ อเพศเมียวัยเจริ ญพันธุ์ที่ให้ลูกได้จาํ นวน 3.25 ล้านตัว ใน
ปี 2550 ลดเหลือเพียงจํานวน 2.02 ล้านตัว ในปี 2552 คิดเป็ นมูลค่าความเสี ยหายประมาณ 24,600
ล้านบาท (สํานักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี, 2554: 13-14) และจากข้อมูล จํานวน
โคเนื้ อและเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงระหว่างปี 2552 -2553 พบว่า ภาพรวมจํานวนโคเนื้ อ และเกษตรกรผู ้
เลี้ยงโคเนื้อปริ มาณลดลง โดย จํานวนโคเนื้ อในปี 2553 ลดลงจากปี 2552 จํานวน 2,168,575 ตัว

4
คิดเป็ นร้อยละ 25.23 และ จํานวนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อในปี 2553 ได้ลดลงจากปี 2552 จํานวน
371,568 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 27.13 (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์, 2554) จากสถานการณ์ที่มี
ปริ มาณการเลี้ ยงและการผลิ ตโคเนื้ อลดลงเช่ น นี้ ส่ งผลให้โคเนื้ อไม่ เ พี ยงพอต่ อการบริ โ ภคใน
ประเทศ ประเทศไทยจําเป็ นต้องมีการนําเข้าเนื้ อโคคุณภาพสู ง (premium grade) จากประเทศ
ออสเตเรี ย นิ วซี แลนด์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อสู่ ตลาดระดับสู ง ป้ อนสู่ อุสาหกรรมภาคการท่องเที่ยว
โรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสิ นค้า ปี ละประมาณ 2,000 ตัน คิดเป็ นการสู ญเสี ยเงิ นตราออก
ต่างประเทศ ปี ละประมาณ 380 ล้านบาท และ ประเทศไทยยังต้องนําเข้าโคเนื้ อจากประเทศเพื่อน
บ้าน เช่นจากประเทศ พม่า ขณะเดียวกันส่ งผลให้เกิดการลักลอบโคมีชีวิต และ นําเข้าเนื้อโคแช่เย็น
แช่แข็ง ตามตะเข็บชายแดนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เป็ นเนื้อคุณภาพดีและคุณภาพตํ่า ซึ่ งกระทบต่อราคา
เนื้อภายในประเทศ
การผลิ ต เนื้ อ โคเพื่ อ ป้ อนสู่ ต ลาดระดับ สู ง ภายในประเทศนั้น จะเป็ นเนื้ อ โคระดับ
คุณภาพสู ง หรื อเรี ยก เนื้อระดับ Premium grade คือ เป็ นเนื้อเกรดดี ถึง ดีเยีย่ ม โดยส่ วนใหญ่ได้จาก
การเลี้ยงโคขุนลูกผสมเลือดยุโรปที่นิยมมากที่สุดคือ สายพันธุ์พนั ธุ์ชาโรเล่ส์ การจัดเกรดดูจากอายุ
การขุนและปริ มาณไขมันแทรกในเนื้ อโค ซึ่ งจะส่ งผลต่อความนุ่ มของเนื้ อที่ได้ แหล่งผลิตเนื้ อโค
คุ ณภาพในประเทศไทย พบว่า มีสามแหล่งใหญ่ที่สําคัญในการผลิตเนื้ อโคขุนภาพสู ง ได้แก่ 1)
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จังหวัดสกลนคร (Thai-French Beef) เนื้อโค
ที่ได้มาจากลูกผสมที่มีเลือดสายพันธุ์ชาโลเล่ส์ระดับสู ง มีระยะการขุนนาน 14 -16 เดื อน
ลักษณะเนื้ อมี ไขมันแทรกสู ง เนื้ อมี ความนุ่ มมาก สี ของเนื้ อแดงสดใสและปรากฏลายเส้นของ
ไขมันแทรกชัดเจน 2) สหกรณ์โคเนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด
จังหวัดนครปฐม (KU-Beef) เนื้อโคที่ได้มาจากลูกผสมโคพันธุ์กาํ แพงแสนที่พฒั นามาจากสายพันธุ์
ชาโลเล่ส์ มีระยะการขุน 10-12 เดือน ที่เน้นความเป็ นเนื้อโคที่มาจากโคอายุนอ้ ยและมีไขมันแทรก
ในเนื้ อ สี ของเนื้ อแดงสดใส และ 3) สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสัตว์ จังหวัด
มุกดาหาร เนื้อโคคุณภาพสู งที่ได้มาจากสายพันธุ์ลูกผสมชาโลเล่ส์และแองกัส มีระยะการขุน 6-12
เดือน เน้นเนื้อโคที่มีไขมันแทรกสู งให้รสนุ่ม
อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวม พบว่า มี ปริ ม าณการผลิ ต เนื้ อโคสําหรั บตลาดระดับสู ง
ประมาณ 2,600 ตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.4 ของเนื้อโคที่ใช้บริ โภคภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งยังไม่
เพียงพอกับปริ มาณความต้องการเนื้ อโคที่ใช้บริ โภคภายในประเทศทั้งหมด ในปี ที่ผา่ นมาจึงต้องมี
การนําเข้าเนื้ อโคแช่เย็น แช่แข็ง จากต่างประเทศเพื่อ ใช้บริ โภคภายในประเทศอีกประมาณ 2,000
ตันหรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.1 รวมคิดเป็ นร้อยละ 2.5 ของ เนื้อโคที่ใช้บริ โภคภายในประเทศทั้งหมด
(กรมปศุสตั ว์, 2553)
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ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโคเนื้ อของประเทศ โดยกรมปศุสัตว์ จึ งเร่ งแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวเหล่านี้ โดยการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการเพิ่มปริ มาณผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อในประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างองค์ความรู ้และเทคโนโลยีการเลี้ยงโคขุนขยายไปสู่ เกษตรกร รวมทั้ง
ส่ งเสริ มการบริ โภคเนื้อโคขุนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
การส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคที่ผา่ นมา พบว่ายังมีปัญหาการเลี้ยงโคเนื้ อแต่
กลับ ได้ผ ลผลิ ต ตํ่า สาเหตุ ห ลัก ประการหนึ่ ง คื อ ปั ญ หาด้า นความรู ้ ข องเกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งโคเนื้ อ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อย คิดเป็ นร้อยละ 98.0 มีพ้ืนฐานอาชี พด้าน
เกษตรกรรม มีการศึกษาไม่มาก ทําให้การดําเนินงาน การจัดการเลี้ยงดู และการป้ องกันโรคยังไม่ได้
มาตรฐาน การรับเทคโนโลยีต่างๆ เป็ นไปได้อย่างช้าๆ จึงทําให้ขาดความรู ้ ความสามารถในการ
บริ หารจัดการฟาร์มโคเนื้อ ทําให้ประสิ ทธิภาพการผลิตโคเนื้อค่อนข้างตํ่า ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการ
บริ โภคในประเทศโดยเฉพาะเนื้อโคคุณภาพสูง(Premium grade)
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อ ตามแผนยุทศาสตร์ ของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.
2554-2557
ประการหนึ่ ง คื อ มุ่ ง เน้น การพัฒ นาเกษตรกรให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ให้มี ค วามรู ้
ความสามารถในการบริ หารจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต รวมถึงการเพิ่มโอกาสเพื่อ
การเรี ยนรู ้และสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีดา้ นการผลิตโคเนื้อ สู่ กลุ่มเกษตรกรให้
เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรแต่ละระดับ ทั้งการเรี ยนรู ้ในระดับรายบุคคล และการรวมกลุ่ม
ซึ่ งการพัฒนาดังกล่าวเป็ นไปตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2554-2559 ที่ยงั คงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็ นศูนย์กลางของการ
พัฒนา” มุ่งเน้นการพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุก
วัยได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้วยการเสริ มสร้างทักษะต่างๆที่พึงประสงค์ผา่ นกระบวนการ
เรี ยนรู ้ต่อเนื่ องตลอดชี วิต รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตลอดชี วิตและการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่ อง ที่ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบุคคล ครอบครั ว ชุ มชนและบริ บทของสังคมและ
เศรษฐกิ จที่ เปลี่ยนแปลงไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ,
2554)
นอกจากนั้น แนวทางดังกล่าวสอดคล้องตามแนวพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ที่ระบุถึงการศึกษาตลอดชีวิตของคนในสังคม ไว้ใน
มาตราที่4 ว่า หมายความถึง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อได้พฒั นาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใน
มาตราที่ 8 ระบุถึงการจัดการศึกษาให้ยดึ หลัก การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนเป็ นสําคัญ
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โดยให้ สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา, 2547)
ดังนั้น การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มี
โอกาสเข้าถึงบริ การการศึกษาและการเรี ยนรู ้จึงเป็ นหนึ่ งในแนวนโยบายที่สําคัญถูกบรรจุไว้ใน
แผนการศึกษาแห่งชาติฯ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2552-2559) โดยมีเป้ าหมายให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่
แรกเกิ ดจนตลอดชี วิตมีโอกาสเข้าถึงการการศึกษาและการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต สร้ าง
สังคมไทยเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยมีกรอบการดําเนินงาน ที่สาํ คัญคือ การจัดให้ประชาชนทุก
คนได้รับการศึกษาตลอดชี วิต การพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเข้าถึงง่าย รวมถึงการ
ส่ งเสริ มและเพิ่มบทบาทการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องและสนอง
บริ บทด้านความเป็ นอยู่ การประกอบอาชี พ สภาพปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
จะเห็นได้วา่ การเพิ่มโอกาสให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตถือเป็ นกลไกหนึ่งที่สาํ คัญในการ
พัฒนาคนในประเทศ โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่อยูน่ อกระบบโรงเรี ยน ซึ่ งกลุ่มคนส่ วนใหญ่ที่อยูใ่ น
ท้อ งถิ่ น ชุ ม ชน ได้แ ก่ กลุ่ ม คนในภาคเกษตรกรรม คื อ เกษตรกร แต่ จ ากรายงานวิ จ ัย สํา นัก งาน
เลขาธิ การสภาการศึกษาแห่ งชาติ ปี 2552 พบว่า กลุ่มเกษตรกรเป็ นกลุ่มที่มีโอกาสได้รับการบริ การ
การศึกษานอกระบบน้อย เนื่องจากจํานวนเกษตรกรมีจาํ นวนมาก ประมาณการอยูท่ ี่ 40 ล้านคน ซึ่ง
เกษตรส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน มีโอกาสน้อยที่จะเข้าสู่ การศึกษาในระบบ มีระดับการศึกษาโดย
เฉลี่ยไม่สูงและมีระดับการศึกษาที่หลากหลายตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับก้าวหน้าทําให้
กระบวนการในการรับการเรี ยนรู ้ พัฒนามีความแตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้ ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตทั้งการดําเนิ นชีวิต รายได้ในการประกอบอาชีพ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร,2551) ตัวอย่างหนึ่ ง
ของรู ปแบบการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ต่ อเนื่ องให้กับเกษตรกรปศุ สัตว์ ได้แก่ การดําเนิ นงานของ
สหกรณ์ โคเนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน ที่เป็ นแหล่งผลิตเนื้ อโคขุนคุณภาพสู งที่
ได้รับการยอมรั บในมาตรฐานของคุณภาพ รสชาดและกระบวนการผลิตแห่ งหนึ่ งของประเทศ
ภายใต้ Brand KU Beef
ปั จจุ บนั สหกรณ์ โคเนื้ อฯ แม้กาํ ลังดําเนิ นการไปได้ด้วยดี ความต้องของตลาดมี การ
ขยายตัวสู ง แต่ลูกโคที่เข้าขุนยังมีปริ มาณไม่มาก ดังนั้นสหกรณ์จึงมีแนวทางการเพิ่มจํานวน
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงทั้งรายใหญ่ รายย่อยให้มากขึ้น โดยส่ งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องใน
รู ปแบบของการเปิ ดหลักสู ตรอบรมความรู ้ ตลอดทั้งปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรผูส้ นใจเข้ามา
อบรมความรู ้ในการเลี้ยงโคขุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้ความรู ้แก่เกษตรกรทั้งที่เป็ นสมาชิ กและ
ผูส้ นใจทัว่ ไป และสนับสนุนให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเกิดการรวมกลุ่ม เพื่อให้กระบวนการเลี้ยง และ
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การเรี ยนรู ้เทคโนโลยีต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นที่มีศกั ยภาพ
ในการหาแหล่งวัตถุดิบพืชอาหารโค เช่น หญ้า ข้าวโพด ปาล์มนํ้ามัน ที่จะเป็ นส่ วนช่วยในการลด
ต้นทุนการเลี้ยงได้เป็ นอย่างดี (สัมภาษณ์รองผูจ้ ดั การสหกรณ์โคเนื้ อ ม.เกษตรศาสตร์ กาํ แพงแสน
นายกรัณ ปลอดภัย :วันที่ 22 และ 28 กรกฎาคม 2554)
ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาในด้านความต้องการของตัวเกษตรกร ความรู ้และการให้
การสนับสนุ นเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการเลี้ยงโคเนื้ อไปสู่ การเลี้ยงเพื่อขุนยังเป็ นที่ตอ้ งการของ
เกษตรกร ทั้งแบบเลี้ยงเป็ นอาชีพหลัก และการเลี้ยงเพื่อเป็ นอาชีพเสริ ม ตัวอย่างเช่น เกษตรกรใน
พื้นที่ตาํ บลมะรุ่ ย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา เกษตรกรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา
และปาล์มนํ้ามัน ทําให้มีพ้ืนที่ว่างเปล่าในสวนที่สามารถเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
ประกอบกับปาล์มนํ้ามันเป็ นแหล่งวัตถุดิบของอาหารเพื่อการเลี้ยงโคได้เป็ นอย่างดี จึงมีเกษตรกร
เริ่ มนําโคเนื้ อมาเลี้ยงในสวน และเริ่ มมีการรวมกลุ่มภายใต้การดูแลของกรมปศุสัตว์ มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างสมาชิก มีการร่ วมปรึ กษาหารื อ แก้ไขปั ญหาและพัฒนาพันธุ์โคอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ การให้บริ การทางด้านสุ ขภาพสัตว์ ตลอดจนขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การประกอบอาชีพการเลี้ยงโค
ของเกษตรกรสมาชิ กขณะนี้ พบว่ามี ความต้องความรู ้ ในเรื่ องการเลี้ ยงแบบโคขุน และการ
ดําเนินงานในรู ปสหกรณ์ เพื่อพัฒนาไปสู่ กระบวนการเลี้ยงโคขุนให้มีคุณภาพ และ เพื่อเพิ่มรายได้
ให้มากขึ้น แต่เกษตรกรยังขาดองค์ความรู ้ ในเรื่ องดังกล่าว และกําลังแสวงหาช่ องทางในการให้
สมาชิ กได้การเรี ยนรู ้ อย่างเหมาะสม (สัมภาษณ์ ประธานกลุ่มผูเ้ ลี้ ยงโคเนื้ อมะรุ่ ย นายประสงค์
ลูกแก้ว :วันที่ 28 กรกฎาคม 2554)
แนวทางการพัฒนาความรู ้ให้กบั เกษตรกร ดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า มีความ
สอดคล้องกับการดําเนิ นงานการส่ งเสริ มการเกษตร ที่เป็ นการให้การศึกษาแก่เกษตรกรในลักษณะ
ให้การศึกษาแบบนอกระบบโรงเรี ยน ที่มุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุ งคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ
และความเป็ นอยูข่ องเกษตรกร ดังที่ บุญธรรม จิตอนันต์ (2536: 28) และ ชูเกียรติ รักซ้อน (2532:
10) อธิ บายสอดคล้องกันว่า การส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นกระบวนการให้การศึกษา เป้ าหมายหรื อผู ้
เรี ยนรู ้คือเกษตรกร ซึ่ งอยู่นอกสถาบันการศึกษา จัดเป็ นการศึกษานอกโรงเรี ยน (Out of school
education) หรื อการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (Non- formal education) การนําความรู ้ วิธีการ และ
เทคนิ คใหม่ ๆ ทางเกษตรไปสู่ เกษตรกรโดยผ่านช่ องทางการเรี ยนรู ้รูปแบบต่างๆ แล้วติดตามให้
คําแนะนําช่วยเหลือจนบังเกิดผลสําเร็ จ และการพัฒนาเกษตรกรจะบรรลุเป้ าหมาย จะต้องเริ่ มต้นมา
จากความต้องการที่แท้จริ งของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาและการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
ของ Malcolm S. Knowles อธิบายพื้นฐานของการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูใ้ หญ่วา่ ผูใ้ หญ่จะเกิดการเรี ยนรู ้ได้
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ดีเมื่อตระหนักว่าการเรี ยนรู ้สามารถตอบสนองความต้องการ และความสนใจของตนเอง(needs and
interests) และความรู ้น้ นั มุ่งไปสู่การเกิดประโยชน์กบั ชีวิตจริ ง (life-situation) (Knowles, 1978: 31)
จะเห็ นว่า ความรู ้ เป็ นเครื่ องมือต่อการพัฒนาที่สําคัญ ที่ไม่เพียงแต่เป็ นความรู ้ที่อยู่ใน
รู ป แบบของหนัง สื อ เอกสาร หรื อตํา ราที่ เ ห็ น ได้ชัด เจนที่ เ รี ย กว่า ความรู ้ ป ระเภทแบบเด่ น ชัด
(Explicit Knowledge) แต่ยงั รวมถึง ความรู ้ที่แฝงอยูใ่ นตัวคน ที่เรี ยกว่า ประสบการณ์ที่สะสมมา
นานผ่านการเรี ยนรู ้ต่างๆมากมาย ที่เรี ยกความรู ้ประเภทแบบซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ซึ่งกล่าว
ได้ว่า บุคคลที่ประกอบอาชีพหรื อกิจกรรมใดๆ มาเป็ นระยะเวลานาน ก็มกั จะเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความ
ชํานาญ ประสบการณ์สูงในอาชีพนั้นๆ และ การที่จะดึงความรู ้ประเภทนี้ จากบุคคลหนึ่ งไปสู่ การ
พัฒนาบุคคลอื่นๆ วิธีการหนึ่งที่ คือ การจัดการความรู ้ (Knowledge Management)
การจัดการความรู ้ เป็ นแนวคิดที่ในพัฒนายกระดับความรู ้ของคนในองค์กร ชุมชน และ
สังคมที่ได้รับการยอมรับในปั จจุบนั เป็ นกระบวนการที่ให้ความสําคัญกับกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ของคนในชุ มชน ที่มีกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ การดึงความรู ้ออกจากภายในและภายนอกตัว
บุคคล องค์กร หรื อชุมชน แล้วกลัน่ กรอง ตรวจสอบความรู ้ นําไปใช้และนํากลับมาเป็ นข้อมูลใหม่
โดยสามารถผ่านกระบวนการเชิ งสังคมต่างๆ เช่น การพูดคุยเรี ยนรู ้ระหว่างกันในการทํางาน การ
พบปะสังสรรค์ การประชุม สัมมนา อบรม การจัดเวทีชาวบ้าน เหล่านี้ เป็ นตัวอย่างกระบวนการที่
ช่วยให้ความรู ้ไหลจากบุคคลหนึ่งๆไปมาสู่บุคคลอื่นๆ (วิจารณ์ พาณิ ช, 2547 : 5)
ดังนั้น จากความสําคัญและแนวคิดดังกล่าวเหล่านี้ ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่า หากมีแนวทางในการ
สร้างให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ ที่มีในลักษณะที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ วิถี
การประกอบอาชีพ และ การดําเนินชีวิตของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนในปั จจุบนั ก็น่าจะเป็ นช่องทาง
หนึ่ งที่สามารถตอบสนองต่อสภาพปั ญหา และความต้องการดังกล่าวข้างต้นได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
สนใจที่จะศึกษา “ กระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนคุณภาพสู ง” โดย
ทําการศึกษาเกษตรกรที่เป็ นต้นแบบ (best practice) ที่ประสบความสําเร็ จซึ่งเรี ยกได้ว่าเป็ นต้นทาง
ของกระบวนการผลิต มี กระบวนการจัดการความรู ้ ในวิถีชีวิตอย่างไรบ้าง รวมถึงศึ กษาสมาชิ ก
เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้อง ภายใต้สังกัดกลุ่มองค์กรสามแห่ ง คือ สหกรณ์ การเลี้ ยงปศุ
สัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
จํากัด และ สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสัตว์ ถึงการดําเนิ นงาน ปั จจัย เงื่อนไขต่างๆ
ที่จะนําไปสู่ แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้ ที่เหมาะสมสําหรั บเกษตรกรเพื่อ
พัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนให้เกิดความยัง่ ยืนต่อเนื่องต่อไป
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2.คําถามการวิจัย
การวิจ ัยครั้ งนี้ มุ่ งหาคําตอบในประเด็น คําถามหลัก คื อ กระบวนการจัดการความรู ้
สําหรับเกษตรกรเพื่อการเลี้ยงโคขุนคุณภาพสู ง ควรมีลกั ษณะอย่างไร มีประเด็นคําถามในการวิจยั
ดังนี้
1. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบความสําเร็ จ มีกระบวนการเรี ยนรู ้ และ มีกระบวนการ
ในการจัดการความรู ้อย่างไรบ้าง
2. แนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน
ควรเป็ นอย่างไร
3.วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการจัด การความรู ้ ข องเกษตรต้น แบบผูเ้ ลี้ ย งโคขุน ที่ ป ระสบ
ความสําเร็ จ
2.เพื่อหาแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรเพื่อ
การเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง
4.ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค
ขุนคุณภาพสู ง มีการกําหนดขอบเขตเชิงเนื้ อหา ขอบเขตเชิงประชากร และขอบเขตของการวัดผล
สําเร็ จของงานวิจยั ดังนี้
ขอบเขตเชิงเนือ้ หา
ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ การเรี ยนรู ้และการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ การจัดการ
ความรู ้ การเลี้ยงโคขุนในประเทศไทย และ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตเชิงประชากร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ทําการศึกษาจาก ประชากร สองกลุ่มหลักคือ เกษตรกรผู ้
เลี้ยงโคขุน และ เจ้าหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เกษตรกร ศึกษาเฉพาะเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบความสําเร็ จ โดยแบ่งเป็ น
1.1 เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงโคขุนของกรม
ปศุสตั ว์ ในระหว่างช่วงปี 2545-2555
1.2. กลุ่ ม สมาชิ ก สหกรณ์ หมายถึ ง เกษตรกรที่ เ ป็ นสมาชิ ก สั ง กัด สหกรณ์ ใ ด
สหกรณ์หนึ่ ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด สหกรณ์โคเนื้ อ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด และ สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด
สาขาปศุสตั ว์ ที่ได้รับการคัดเลือกตามความเห็นของผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ตามเกณฑ์คดั เลือกที่ผวู ้ ิจยั
กําหนด
2. เจ้าหน้าในระดับบริ หารงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานพัฒนาสมาชิกของสหกรณ์
ทั้ง 3แห่ ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด สหกรณ์ โคเนื้ อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด และ สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด
สาขาปศุสตั ว์
5.นิยามและศัพท์ เฉพาะ
กระบวนการจัดการความรู้ หมายถึง ขั้นตอนที่ทาํ ให้มีความรู ้เกิดขึ้นในตัวบุคคลของ
เกษตรกรต้น แบบและเกษตรกรกลุ่ ม สมาชิ ก สหกรณ์ แ ละขั้น ตอนการนํา ความรู ้ ไ ปสู่ ก ารใช้
ประโยชน์เพื่อการเลี้ยงโคขุนให้มีประสิ ทธิภาพ ที่ประกอบด้วยขั้นตอนในขอบเขต ดังนี้
การแสวงหาความรู้ หมายถึ ง วิธีการ เทคนิ ค เครื่ องมือ ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องที่ ทาํ ให้
เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู ้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนจากแหล่ง
ความรู ้ต่างๆ
การสร้ างความรู้ หมายถึง วิธีการ เทคนิค เครื่ องมือ ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ทาํ ให้เกษตรกร
ต้นแบบและเกษตรกรกลุ่มสมาชิ กสหกรณ์เกิดการปรับปรุ ง ดัดแปลง ทดลอง พัฒนาสร้างความรู ้
ต่างๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หมายถึง วิธีการ เทคนิค เครื่ องมือ สถานการณ์ ปัจจัย ที่ทาํ ให้
เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรกลุ่มสมาชิ กสหกรณ์ เกิ ดการบอกเล่าความรู ้และประสบการณ์ ที่
เกี่ ย วกับ การเลี้ ย งโคขุน จากตนเองไปสู่ บุ ค คลอื่ น ได้รั บ รู ้ และขณะเดี ย วก็ไ ด้รั บ ฟั ง ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์จากบุคคลอื่น
การจัดเก็บรวบรวม หมายถึง วิธีการ เทคนิ ค เครื่ องมือ สถานการณ์ ปั จจัย ที่ทาํ ให้
เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เกิดการนําความรู ้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน
ตนเองยอมรับ มาจัดเก็บ หรื อ บันทึกไว้ ทั้งในรู ปแบบนามธรรม คือ เป็ นประสบการณ์ในตัวบุคคล
และ รู ปแบบเชิงประจักษ์ที่เห็นได้ เช่น เอกสาร ภาพถ่าย และอื่นๆ
การถ่ ายทอดความรู้ หมายถึง วิธีการ เทคนิค เครื่ องมือ สถานการณ์ ปั จจัย ที่ทาํ ให้ที่ทาํ
ให้เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เกิดการเผยแพร่ ความรู ้และประสบการณ์ที่
เกี่ ย วกับ การเลี้ ย งโคขุน ที่ ต นมี อ ยู่ไ ปสู่ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ให้ บุ ค คลอื่ น มี โ อกาสนํา ไปปฏิ บ ัติ ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์ต่อไปได้

11
แนวทางส่ งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ทเี่ หมาะสมสํ าหรับเกษตรกรเพือ่ การเลีย้ งโคขุน
คุณภาพสู ง หมายถึง วิธีการ เทคนิค เครื่ องมือ สถานการณ์ ปั จจัย ที่พฒั นาขึ้นมาจากงานวิจยั เพื่อใช้
เป็ นหลักคิดให้กบั บุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรรายย่อย และ
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ตอ้ งการพัฒนาประสิ ทธิภาพการเลี้ยงเพื่อการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง
เกษตรกรต้ นแบบ หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยง
โคขุนของกรมปศุสตั ว์ ในระหว่างช่วงปี 2545-2555 และ เป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ระบุไว้ใน
งานวิจยั
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ หมายถึง เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่ง
ประกอบด้ว ย สหกรณ์ ก ารเลี้ ยงปศุ สัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด สหกรณ์ โคเนื้ อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด และ สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด
สาขาปศุสัตว์ ที่ได้รับการคัดเลือก ตามความเห็นของผูบ้ ริ หารหรื อตัวแทนผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ที่
คัดเลือก ตามเกณฑ์คดั เลือกที่ผวู ้ ิจยั กําหนด
โคขุนคุณภาพสู ง หมายถึง โคขุนที่ได้จากกระบวนการเลี้ยง เมื่อเข้าสู่ การแปรรู ป ได้รับ
การประเมินคุณภาพผลผลิตเนื้ออยูใ่ นกลุ่มเนื้อ premium grade คือ อยูร่ ะหว่าง เกรดดีเยีย่ ม ถึง เกรด
ดี ตามเกณฑ์กาํ หนดโดยทัว่ ไปของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด สหกรณ์
โคเนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด และ สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง
จํากัด สาขาปศุสตั ว์ ดังนี้
ระดับ
เนื้อเกรดดีเยีย่ ม

เกรด
4-5

เนื้อเกรดดี

3

เนื้อเกรดปานกลาง

2

เนื้อเกรดทัว่ ไป

1

ลักษณะ
คือ เนื้ อที่ได้จากโคอายุน้อย มีปริ มาณไขมันแทรกในระดับมาก
กระจายตัว มองเห็ น ได้ด้ว ยตาเปล่ า อย่า งชัด เจนเป็ นเส้ น เล็ก ๆ
กระจายอยูภ่ ายในกล้ามเนื้ อ เนื้ อจะมีความนุ่ม มีความชุ่มฉํ่าและ
รสชาติดี
คือ เนื้อที่ได้มีปริ มาณไขมันแทรก ในกล้ามเนื้อใน
ระดับปานกลาง
คือ เนื้อที่ได้มีปริ มาณไขมันแทรก ในกล้ามเนื้อใน
ระดับน้อย
คือ เนื้อที่ได้มีปริ มาณไขมันแทรก ในกล้ามเนื้อใน
ระดับน้อยมาก หรื อ ไม่มีเลย
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6.กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้ผใู้ หญ่ การจัดการความรู้
การเลี้ยงโคขุน

บริ บทของเกษตรกรต้นแบบ
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และ
สหกรณ์ดา้ นปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงโคขุน

กระบวนการจัดการความรู้ของ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน

ระดับบุคคล
(เกษตรกรต้นแบบ)

ระดับกลุ่ม
(สมาชิกสหกรณ์)

กระบวนการ องค์ประกอบ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู้
สําหรับเกษตรกรเพื่อการเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
7.ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้ได้ แนวทางการจัดการความรู ้ที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร
เพื่อการส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุน ว่าควรมีรูปแบบใด ซึ่ งจะสามารถนําไปขยายผลให้
เกิดการใช้ประโยชน์ได้ ผลการศึกษาที่ได้จึงคาดว่าจะเกิดประโยชน์ ดังนี้
1. ได้แนวทางการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนใน
ประเทศไทย
2. ได้องค์ความรู ้เรื่ องของกระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน ที่
สามารถใช้เป็ นเครื่ องมื อหนึ่ ง ในการสร้ างการเรี ยนรู ้ ให้กับเกษตรกรรายย่อย และกลุ่มสมาชิ ก
สหกรณ์ ปศุสัตว์ดา้ นการเลี้ยงโคเนื้ อโคขุน ที่ตอ้ งการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการเลี้ยงของเกษตรกร
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โดยสามารถนํา ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ไ ปประยุก ต์เ ที ย บเคี ย ง หรื อ เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาที่
สอดคล้องกับบริ บทต่างๆของตนเองได้
3. ผลการวิจยั ที่ได้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการ
ส่ งเสริ มพัฒนาอาชี พเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อโคขุน ที่สามารถนําแนวทางจากการศึกษาครั้งนี้ ไปสู่
การจัดทําแผนงานหรื อกิ จกรรมการจัดการความรู ้ ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรต่อไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดการความรู ้เป็ นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็ นอย่างมาก โดยเริ่ มต้นพัฒนาจากใน
องค์กรภาคธุรกิจ แล้วขยายบทบาทมาสู่ การพัฒนาองค์กรภาคส่ วนอื่นๆ ที่มีการนําแนวคิดมาปรับ
ใช้ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ กลุ่ม องค์กรชุมชนภาคประชาชนสังคม โดยมีแนวคิดเด่นชัดที่มุ่งเน้นการ
พัฒนางานควบคู่กบั การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของบุคคล
โดยผ่านกระบวนการหรื อกิจกรรมต่างๆ
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดที่สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง กระบวนการจัดการ
ความรู ้ของเกษตรกรเพื่อการเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวน แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับ การเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ กระบวนการเลี้ยงโคขุน และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดําเนินงานวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ และการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
1.1.1 ความหมายของการเรี ยนรู ้
1.1.2 ปัจจัยเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
1.2.1 ลักษณะการเรี ยนรู ้และรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
1.2.2 แรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
1.2.3 กระบวนการเรี ยนรู ้และขั้นตอนของการเรี ยนรู ้
1.2.4 ลักษณะการเรี ยนรู ้ของเกษตรกรในประเทศไทย
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับความรู ้ และ การจัดการความรู ้
2. 1. แนวคิดเรื่ องของความรู ้
2.1.1 ความหมายของความรู ้
2.1.2 ประเภทของความรู ้
2.1.3 ระดับของความรู ้
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2.2 แนวคิดเรื่ องการจัดการความรู ้
2.2.1 ความหมายของการจัดการความรู ้
2.2.2 องค์ประกอบของการจัดการความรู ้
2.2.3 กระบวนการของการจัดการความรู ้
2.2.4 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้
ตอนที่ 3 โคขุนคุณภาพสู ง ในประเทศไทย
ตอนที่ 4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2 งานวิจยั ในต่างประเทศ
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้ และการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
การศึกษาแนวคิดเรื่ องของการเรี ยนรู ้ และ และการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ จะเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ช่วย
ให้ผูว้ ิจยั เข้าใจถึ งธรรมชาติ ของการเรี ยนรู ้ ของบุคคล โดยเฉพาะในวัยผูใ้ หญ่ที่แตกต่างจากการ
เรี ยนรู ้ของวัยเด็ก เพราะผูใ้ หญ่มีวฒ
ุ ิภาวะ ประสบการณ์ มากกว่า ดังนั้นไม่วา่ จะศึกษากิจกรรมใดๆก็
ตามที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ของบุคคล หรื อ การจัดการความรู ้ของกลุ่ม องค์กร จึงควรที่จะต้อง ยึด
หลักและเข้าใจถึ งหลักที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของผูใ้ หญ่ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บริ บท
ต่ างๆ ทั้งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ศึก ษาแนวคิ ด หลัก การเกี่ ย วกับการเรี ย นรู ้ และ การเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่ และ
เกษตรกร มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้
1.1.1 ความหมายของการเรียนรู้
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ไว้ ดังนี้
เชียรศรี วิวิธศิริ (2543) ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม
ที่ค่อนข้างถาวร อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์ การฝึ กหัด และการปฏิบตั ิการ ซึ่งเป็ นการกระทํา
จริ งจะด้วยจงใจหรื อไม่ก็ตาม โดยจําแนกได้ 3 ด้านคือ พฤติกรรมทางความรู ้ เช่น เปลี่ยนจากผูท้ ี่ไม่
รู ้ให้เป็ นผูท้ ี่รู้ พฤติกรรมทางทักษะ เช่น เปลี่ยนจากผูท้ ี่ทาํ ไม่เป็ นให้เป็ นผูท้ ี่ทาํ เป็ น และพฤติกรรม
ทางทัศนคติ เช่น เปลี่ยนจากผูท้ ี่มีความรู ้สึกไม่เห็นด้วยเป็ นเห็นด้วย
Cronbach (อ้างถึงใน คมพล สุ วรรณกูฎ, 2544:15) อธิบายว่าการเรี ยนรู ้เป็ นการแสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเป็ นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละคนไปประสบมา
อาชัญญา รัตนอุบล (2545) ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ค่อนข้างถาวร ซึ่ งเป็ นผลจากประสบการณ์ การฝึ กปฏิบตั ิ การลงมือกระทําจริ ง จะด้วยวิธีการจงใจ
หรื อไม่จงใจก็ตาม ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวสามารถจําแนกได้เป็ น 3 ด้าน คือ
พฤติกรรมทางความรู ้เปลี่ยนแปลงจากไม่รู้เป็ นรู ้ พฤติกรรมทางทักษะเปลี่ยนแปลงจากทําไม่เป็ นให้
ทําเป็ น และพฤติกรรมทางทัศนคติจากความรู ้สึกไม่ชอบให้ชอบ หรื อจากชอบเป็ นไม่ชอบ
ประเวศ วะสี (2553:33) กล่าวถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้ว่า “ การเรี ยนรู้ ที่ ดีเป็ นสิ่ งที่
ประเสริ ฐที่ สุดของมนุษย์ เป็ นหน้ าที่ ของเราทุ กคนที่ จะแสวงหาและช่ วยให้ เพื่ อนมนุษย์ ได้ พ บ
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กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ ดีที่สุด การเรี ยนรู้ ที่ ดีที่สุด จะต้ องทําให้ มนุษย์ ร้ ู เห็นและเข้ าถึงธรรมชาติตาม
ความเป็ นจริ ง...”
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ให้ความหมาย “การเรี ยนรู ้ ” ว่า เป็ น
กระบวนการเรี ย นรู ้ ข่ า วสาร ข้อ มู ล และประสบการณ์ อัน นํา ไปสู่ ก ารรู ้ แ จ้ง เห็ น จริ ง และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ เน้นกระบวนการพัฒนามนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ ความเข้าใจ
และการปรับเปลี่ยนทางความคิดและพฤติกรรม และอธิ บายถึง “กระบวนการเรี ยนรู ้ของมนุษย์” ว่า
เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง “ตลอดชีวิต” โดยเน้นที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูร้ ู ้จกั คิด พิจารณา และแสวงหาความรู ้
ความเข้าใจด้วยตนเอง
1.1.2 ปัจจัยเอือ้ ต่ อการเรียนรู้
ชูชีพ อ่อนโคกสู ง (อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2540, ชาลิณี เอี่ยมศรี 2549:14-15) กล่าวว่า
การเรี ยนรู ้จะ เกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานอย่างน้อย 4 ประการ คือ
1. แรงจูงใจ (Motive) ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ร่ างกายย่อมมีความต้องการต่าง ๆ เมื่อใดที่
ร่ างกายเกิดความต้องการหรื อเกิดความไม่สมดุลขึ้น จะมีแรงขับ (Drive) หรื อแรงจูงใจ (Motive)
เกิดขึ้นภายในอินทรี ยผ์ ลักดันให้สิ่งที่หายไปนั้นมาให้ร่างกายอยูใ่ นภาวะพอดี แรงจูงใจจึงเป็ นตัว
จักรสําคัญหรื อเป็ นต้นตอที่แท้จริ งของพฤติกรรม
2. สิ่ งจูงใจ (Incentive) สิ่ งจูงใจเป็ นสิ่ งที่จะลดความเครี ยดและนําไปสู่ ความพอใจ
นักจิตวิทยาเชื่อว่าสิ่ งจูงใจจะเป็ นศูนย์กลางหรื อหัวใจของการเรี ยนรู ้
3. อุปสรรค (Barrier or Block) อุปสรรคหรื อสิ่ งกีดขวางย่อมทําให้เกิดปั ญหา ทําให้ผเู ้ รี ยน
พยายามทําซํ้าหรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อจะฟันฝ่ าอุปสรรคนั้นไปสู่ เป้ าหมาย
4. กิจกรรม (Activity) กิจกรรมหรื อการตอบสนองของอินทรี ย ์ เป็ นส่ วนที่จะทําให้ทราบ
ว่าเกิดการเรี ยนรู ้หรื อไม่เพียงใด ช้าหรื อเร็ วอย่างไร และอาจใช้อา้ งอิงไปถึงความรู ้สึกนึ กคิดทาง
จิตใจที่ซ่อนเร้นอยู่ จะสังเกตเห็นว่าคนเรามักจะชอบประกอบกิจกรรมที่นาํ ความสําเร็ จ หรื อความ
พอใจมาให้ซ้ าํ ๆ อยูเ่ สมอ แม้ว่าจะไม่เจอปั ญหาใหม่ ๆ ส่ วนกิจกรรมหรื อพฤติกรรมที่ไม่เคยนํา
ความสําเร็ จให้น้ นั มักจะหลีกเลี่ยง
รัตนา ชูแสง อธิ บายถึงปั จจัยเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ 4 ประการ ได้แก่ (อ้างถึงใน เกษม วัฒนชัย
,2549:86-87)
1. การส่ งเสริ มสนับสนุ นจากครอบครัว คือ สมาชิกในครอบครัวเข้าใจถึงความสําคัญของ
การเรี ยนรู ้
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2. การทํางานอย่างเป็ นระบบ การแบ่งหน้าที่การทํางาน เรี ยนรู ้งานในบทบาทของตน
3. บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ ที่สนุกสนาน ไม่เครี ยด
4. มีระบบความสัมพันธ์แบบเอื้ออาทร มีการช่วยเหลือกันในระบบของการเป็ นกลุ่มที่ดี มี
ความเป็ นพี่เป็ นน้อง และ
5. ความต่อเนื่องของกิจกรรม เป็ นส่ วนสําคัญของการเรี ยนรู ้
1.2 แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
การศึกษาถึงกระบวนการจัดการความรู ้ในครั้ งนี้ กลุ่มเป้ าหมายของการศึกษาวิจยั คือ
เกษตรกร ถือเป็ นวัยผูใ้ หญ่ เป็ นวัยทํางาน ซึ่ ง เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ (2549: 223 - 288) ได้
อธิ บายถึง ความเป็ นผูใ้ หญ่ในแง่พฒั นาการตามช่วงวัยของมนุ ษย์ ทั้งด้านร่ างการ อารมณ์ สังคม
สติปัญญา บุคลิกภาพ นับจากช่วงวัยเด็กที่เราสามารถสังเกตเห็นได้จนถึงวัยสู งอายุ โดยในช่วงวัย
ผูใ้ หญ่ สามารถสรุ ปลักษณะธรรมชาติของช่วงวัยพอสังเขปได้ ดังนี้
1. วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น (Young Adulthood) เป็ นผูใ้ หญ่วยั เริ่ มแรก วัยหนุ่มแน่น วัยฉกรรจ์
และวัย ก่อสร้างตัว เป็ นวัยผูใ้ หญ่ที่มีอายุต้ งั แต่ประมาณ 21 ปี ขึ้นไป ในวัยนี้มีภารกิจด้านพัฒนาการ
ที่สังคมยอมรับ ได้แก่ การเลือกคู่ครอง การเรี ยนรู ้ท่ีจะอยูก่ บั คู่ครองหรื อคู่สมรส การเริ่ มสร้างบ้าน
และสร้างฐานะครอบครัว การเริ่ มต้นประกอบอาชีพ การรับผิดชอบต่อสังคม การเข้าสังคมและคบ
เพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน
2. วัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง (Middle Adulthood) เป็ นวัยผูใ้ หญ่ที่มีอายุต้ งั แต่ประมาณ 35 ปี ขึ้น
ไป ในวัยนี้ มีภารกิจด้านพัฒนาการที่สงั คมยอมรับ ได้แก่ การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่
พลเมืองเพิ่มขึ้น การสร้างและปรับปรุ งฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวให้ดีข้ ึน การมีหน้าที่อบรม
สั่งสอนลูกที่กาํ ลังอยู่ในวัยรุ่ น เพื่อให้เป็ นพลเมืองดีของสังคม การมีกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์การเรี ยนรู ้ที่จะเข้าใจคู่ครองมากยิง่ ขึ้น การยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของร่ างกาย การปรับตัวให้เข้ากับพ่อแม่ที่สูงอายุ
3. วัยผูใ้ หญ่ตอนปลาย (Later Adulthood) คือ ผูใ้ หญ่ที่มีอายุต้ งั แต่ประมาณ 60 ปี ขึ้นไป ใน
วัยนี้ มีภารกิจด้านพัฒนาการที่สังคมยอมรับ ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับความเสื่ อมของร่ างกายและ
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กําลังวังชาให้มากขึ้น การปรับตัวให้เข้ากับการเกษียณอายุ และการมีรายได้นอ้ ยลง การปรับตัวให้
เข้ากับการตายและการจากไปของคู่ครอง การคบค้าสมาคมกับผูส้ ู งอายุวยั เดียวกัน การปรับปรุ งและ
จัดสภาพที่อยูอ่ าศัยให้เหมาะสมกับวัยชรา
1.2.1 ลักษณะการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
เมื่อพิจารณาถึงสมมติฐานเบื้องต้นต่อการเรี ยนรู ้และรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของเกษตรกร จึ ง
เป็ นไปตามธรรมชาติ ของช่ วงวัยผูใ้ หญ่ จะพบว่าเป็ นไปตามแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้
ในช่วงวัยผูใ้ หญ่ ดังนี้
ลักษณะการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
Knowles (1978) นักการศึกษาผูใ้ หญ่ ได้เสนอคําว่า Andragogy คือ กระบวนการเรี ยนการ
สอนผูใ้ หญ่ ที่มีสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ที่แตกต่างจากเด็ก ดังนี้ (
อ้างถึงใน ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2541 : 9-10 และ Stephen:1991)
1. อัตมโนทัศน์เปลี่ยนแปลงไป (change in self-concepts) จากการพึ่งพาผูอ้ ื่นไปสู่ การชี้นาํ
ตนเอง (self-directedness) เพิ่มขึ้น การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมควรเป็ นแนววิธีที่ผใู ้ หญ่ช้ ีนาํ ตนเองในการ
เรี ยนรู ้(self-direction in learning)
2. บทบาทของประสบการณ์ (role of experience) ผูใ้ หญ่สะสม ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เป็ น
การขยายฐานที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์การ เรี ยนรู ้ใหม่ การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมจึงควรเป็ นแนวที่ใช้
ประโยชน์จากประสบการณ์เดิม
3. ความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ (readiness to learn) จากความเชื่อ เบื้องต้นว่า เมื่อบุคคลเป็ น
ผูใ้ หญ่บรรลุนิติภาวะ ความพร้อมในการเรี ยนรู ้เริ่ มเป็ นผลจากการพัฒนาทางชี ววิทยาหรื อทาง
ร่ างกายน้อยลง ในทาง กลับกัน ความพร้อมในการเรี ยนรู ้จะเป็ นผลจากภารกิ จพัฒนาการ
(developmental tasks) มากขึ้น ภารกิจพัฒนาการเป็ นความสามารถที่ตอ้ งมีในบุคคลเพื่อตอบสนอง
ต่อบทบาททางสังคม
4. ความมุ่งหมายของการเรี ยนรู ้ (orientation to learning) จากความเชื่อในแง่ระยะเวลาของ
การใช้ประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ เด็กมองการใช้ประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนในระยะยาวคือ
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เรี ยนรู ้เพื่อเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู ้ในชั้นที่สูงขึ้นในอนาคต แต่ผใู ้ หญ่ส่วนใหญ่ เข้าร่ วมกิจกรรม
การเรี ยนรู ้กเ็ พื่อใช้ประโยชน์ได้จริ งได้ทนั ทีในชีวิตจริ ง
นอกจากนั้น Knowles (1978) ยังได้อธิ บายและขยายความแนวคิด Andragogy

เป็ น

ข้อตกลงเบื้องต้นเพิ่มเติม เกี่ยวกับลักษณะการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ดังนี้
1. ผูใ้ หญ่ตอ้ งรู ้สาเหตุที่ตนจําเป็ นต้องเรี ยน ก่อนการเรี ยนรู ้ใด ๆ
2. ผูใ้ หญ่รู้ตนเองว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบชีวิตของตนเอง ดังนั้น ผูใ้ หญ่จึงเกิดความต้องการทาง
จิตอย่างลึกซึ้ง เข้มข้นที่จะได้การยอมรับให้ช้ ีนาํ ตนเอง
3. ผูใ้ หญ่เข้าร่ วมกิจกรรมการศึกษาพร้อมประสบการณ์เดิมที่แตกต่างจากเด็กทั้งในแง่เชิง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ
4. ผูใ้ หญ่จะมีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตนต้องการรู ้ หรื อสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้ดีในชีวิตจริ ง
5. ผูใ้ หญ่มุ่งเรี ยนเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตหรื อมุ่งใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ ซึ่งตรงข้ามกับ
การเรี ยนของเด็กที่มุ่งเน้นในเนื้อหาของสิ่ งที่เรี ยน
6. แม้ว่าผูใ้ หญ่ตอ้ งสนองต่อแรงจูงใจภายนอกบางชนิด เช่นงานที่ดีกว่า การได้รับความดี
ความชอบในตําแหน่งที่สูงขึ้น เงินเดือนสู งขึ้น เป็ นต้น อย่างไรก็ตามแรงจูงใจที่มีผลให้ผใู ้ หญ่ตอ้ ง
สนองได้ดีกว่าแรงจูงใจภายนอก ก็คือแรงจูงใจภายใน เช่น ความปรารถนาที่จะเพิ่ม คุณค่าในตนเอง
การได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่นมากขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ความพึงพอใจในอาชีพการงานที่สูงขึ้น
หรื ออื่น ๆ ในลักษณะคล้ายกัน
Brookfield (1986) (อ้างถึงใน ชาลิณี เอี่ยมศรี 2549:17-18) ได้กล่าวถึง ลักษณะของผูเ้ รี ยน
ผูใ้ หญ่ไว้ 6 ประการ ซึ่งเป็ นลักษณะที่สาํ คัญและมีผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ผูใ้ หญ่ไม่ใช่ผทู ้ ี่เพิ่งเริ่ มเรี ยนรู ้ แต่เป็ นการเรี ยนรู ้ตลอดเวลาของช่วงชีวิต ตลอดช่วงของ
การเปลี่ยนแปลงหรื อการพัฒนาของผูใ้ หญ่จะมีการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา
2. ผูใ้ หญ่นาํ ประสบการณ์และคุณค่าของตนเองมากําหนดการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ของ
ผูใ้ หญ่จะมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ เป็ นเครื่ องมือในการกําหนดรู ปแบบ วิธีการเรี ยนรู ้และการ
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ตัดสิ นใจที่จะเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ที่ผา่ นมาในอดีตจึงมีความสําคัญและเป็ นทรัพยากรในการเรี ยนรู ้
อย่างมากสําหรับผูใ้ หญ่
3. ผูใ้ หญ่มาเรี ยนตามความสนใจ ผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ได้ดีในเรื่ องที่ตนเองสนใจและจะไม่เกิด
การเรี ยนรู ้เลยถ้าผูใ้ หญ่ไม่สนใจ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูใ้ หญ่ จึงจําเป็ นต้อง
คํานึงถึงความสนใจ ความต้องการของผูใ้ หญ่เป็ นหลัก
4. ผูใ้ หญ่นาํ ความคาดหวังมากําหนดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในกระบวนการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ จะมี
ความคาดหวังก่อนที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ถ้าไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังก็จะไม่เกิดการเรี ยนรู ้
5. ผูใ้ หญ่สนใจที่จะเรี ยน เพื่อนําไปปรับปรุ งพัฒนาชีวิตตนเองและครอบครัว ซึ่ งเรื่ องที่
ผูใ้ หญ่สนใจจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดํารงชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว หาก
เป็ นเรื่ องที่ไกลตัวหรื อไม่เป็ นประโยชน์ตนเองและครอบครัวจะไม่สนใจเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีขอ้ ควรพิจารณาสรุ ปเป็ นประเด็นที่สาํ คัญได้ดงั นี้
(ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ(2541) อ้างถึงใน คัมภีร์ กศน.:2551)
1. เมื่อผูใ้ หญ่ตระหนักว่าการเรี ยนรู ้สามารถตอบสนองความต้องการ (needs) และความ
สนใจของตนเอง นัน่ หมายถึงผูใ้ หญ่ถูกกระตุน้ ที่จะเรี ยนรู ้แล้ว เป็ นจุดเหมาะสมในการเริ่ มต้น
กิจกรรมการเรี ยนของผูใ้ หญ่
2. ผูใ้ หญ่มุ่งที่ให้การเรี ยนรู ้เกิดประโยชน์กบั ชีวิตจริ ง (life-centered)การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ควรใช้สถานการณ์จริ งในชีวิตเป็ นเนื้อหาของการเรี ยนรู ้
3. แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุดของผูใ้ หญ่ คือ ประสบการณ์
4. ผูใ้ หญ่มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะชี้นาํ ตนเอง (self-directing)
5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual differences) ของ ผูใ้ หญ่เพิ่มมากขึ้นตามอายุ
จากแนวคิดเบื้องต้นที่กล่าวมานี้ ธรรมชาติในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ จะมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
1. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการรู ้เหตุผลในการเรี ยนรู ้ และผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ก็ต่อเมื่อเขาต้องการจะเรี ยน
เนื่ องจากผูใ้ หญ่รู้ว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสิ นใจของตนเองได้ ก่อนการเรี ยนรู ้
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ผูใ้ หญ่ มักต้องการจะรู ้วา่ เพราะเหตุใดหรื อทําไมเขาจึงจําเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ เขาจะได้รับประโยชน์
อะไร และจะสู ญเสี ยประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้เรี ยน
2. ลักษณะการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่ตอ้ งการที่จะชี้นาํ ตนเองมากกว่าจะให้ผสู ้ อนมาชี้นาํ
การสอนควรเป็ นแบบแนะแนวมากกว่า ดังนั้น บาทบาทของผูส้ อนควรจะเป็ นการเข้าไปมีส่วนร่ วม
(Facilitator) มากกว่า
3. บทบาทประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน ประสบการณ์เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ ผูใ้ หญ่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดังนั้น การจัดกิจกรรมควรคํานึ งถึงด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย ควรใช้
เทคนิ คฝึ กอบรมต่างๆ ที่เน้นการเรี ยนรู ้โดยอาศัยประสบการณ์ (Experiential Techniques) เช่น การ
อภิปรายกลุ่มกิจกรรมแก้ปัญหา กรณี ศึกษา เป็ นต้น
4. แนวโน้มในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ การเรี ยนรู ้จะมุง้ เน้นไปที่ชีวิตประจําวัน หรื อเน้นที่งาน
หรื อการแก้ปัญหาเสี ยมากกว่า นัน่ คือ เขาจะสนใจหากช่วยให้การทํางานของเขาดีข้ ึน หรื อช่วยการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน การจัดหลักสูตรควรอาศัยสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเขา
5. บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าในบรรยากาศที่มีการอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพ เช่น การจัดแสงสว่าง อุณหภูมิที่พอเหมาะ การจัดที่นงั่ ที่เอื้อต่อ
การมีปฏิ สัมพันธ์กนั

และมีบรรยากาศของการยอมรั บในความแตกต่างในทางความคิดและ

ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคน มีความเคารพซึ่ งกันและกันมีอิสรภาพในการแสดงออก
เป็ นกันเอง
นอกจากนั้น การเรี ยนรู ้ ในสถานการณ์หนึ่ ง ๆ อาจเกิ ดขึ้นได้มากกว่าหรื อดี กว่าในอีก
สถานการณ์หนึ่ ง ซึ่ งในเรื่ องนี้ เกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ เป็ นแนวทางที่ควร
คํานึ งถึง ซึ่ งองค์ประกอบที่จะมีส่วนสนับสนุนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ปั จจัยที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่เหล่านี้ มีส่วนสัมพันธ์กนั อย่างมากในการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ควรพิจารณาและให้
ความสําคัญกับ รู ปแบบของการเรี ยนรู ้ (Learning Styles)
รูปแบบการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ หรื อ สไตล์การเรี ยนรู ้( Learning Styles) ถือเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่
ละคน ซึ่ งเกิดจากหลายๆองค์ประกอบและปั จจัยที่หล่อมหลอมให้เกิดเป็ น รู ปแบบการเรี ยนรู ้ หรื อ
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พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะบุ ค คลที่ แ สดงออกทางลัก ษณะทางกายภาพ อารมณ์
ความรู ้สึกนึ กคิดให้เห็นว่า คนแต่ละคน เรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดอย่างไร เนื่ องจากทุกคนมีจุดเด่นจุดด้อย
ต่างกัน และมีความชอบที่ต่างกัน บางคนเรี ยนได้ดีดว้ ยการฟัง บางคนเรี ยนได้ดีดว้ ยการเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้ อ เช่นการจด บันทึก บางคนชอบลงมือปฏฺบตั ิ หลายคนเรี ยนรู ้ได้ดีเมื่ออยูเ่ ป็ นกลุ่ม บางคน
ชอบทํางานคนเดี ยว จึ งไม่มีวิธีใดดี ที่สุดสําหรั บคนทุกคน มี ผูท้ าํ การศึกษา ให้ความหมายและ
อธิบายเกี่ยวกับ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
ความหมาย รูปแบบการเรียนรู้ ( Learning Styles)
การศึกษาความหมายของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ มีผใู ้ ห้ความหมายต่างๆดังต่อไปนี้ (ธันยวิช
วิเชียรพันธ,2543)
ออสซูเบล (Ausubel ) อธิบายสรุ ปไดรู ้ว่า Learning Styles หมายถึง แนวโน้มของบุคคลใน
การจัดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของตนเอง ซึ่งสไตล์การเรี ยนรู ้ของแต่ละคนจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง บุคคล
ใดเคยมีสไตล์การเรี ยนรู ้แบบใดก็มกั จะเรี ยนแบบนั้นเสมอ
คาแกน มอสส์และ ซี เกิล ( Kagan, Moss and Sigle.) ได้ให้ความหมายของ
Learning Styles ว่า เป็ นลักษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละบุคคลที่มกั ใช้ในการรับรู ้ ซึ่ งต่างบุคคลจะ
เรี ยนรู ้ได้ดีแตกต่างวิธีกนั ไป
ธอร์ เนล (Thornell) กล่าวว่า Learning Styles เป็ นกระบวนการเฉพาะตัวทางการเรี ยนรู ้
และเป็ นวิธีการเฉพาะตัวที่นักเรี ยนใช้แก้ปัญหาโดยแม้จะเป็ นการเรี ยนรู ้ในเรื่ องเดียวกันหรื อการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์เดียวกันก็ตามแต่ผู ้ เรี ยนแต่ละบุคคลจะใช้วิธีแก้ปัญหาแตกต่างกันไปกัน
ไป
อี.จี. โบก ( E.G. Bogue. ) อธิบายว่า Learning Styles คือ ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนในแต่ละ
สภาพแวดลรู ้อม และแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน เช่น บางคนเรี ยนรู ้ได้ดีจากการอ่าน
และค้นคว้าด้วยตนเอง อาศัยเพียงคําแนะนําของอาจารย์เท่านั้น บางคนเรี ยนรู ้ได้ดีจากการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนบางคนเรี ยนรู ้ได้ดีจากการปฏิบตั ิจริ ง บางคนเรี ยนรู ้ได้ดีจาก
การบรรยาย
เดวิด คอล์บ (David Kolb) กล่าวไว้ว่า Learning Styles คือ เอกลักษณ์เฉพาะตัวในการ
เรี ยนรู ้ของแต่ละคนซึ่ งล้วนแตกต่างกัน โดยผูเ้ รี ยนจะเลือกรู ปแบบ หรื อสไตล์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ตามสไตล์หรื อเอกลักษณ์ของตนเป็ นหลัก
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ลิทเจอร์ และออสสิ ฟ (Litzinger&Osif,1992,: อ้างถึงใน ชิดชง ส.นันทนาเนตร,มปป.หน้า
96) อธิบายความหมายของ Learning Styles ว่า “ หมายถึงวิธีการที่เด็กและผูใ้ หญ่ คิดและเรี ยนรู ้”
ซึ่ ง แต่ ละบุ คคลจะมี วิธีการคิ ดและเรี ย นรู ้ แตกต่ างกัน ในกระบวนการเรี ย นรู ้ น้ ี จะประกอบด้ว ย
กระบวนการที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ การจํา (Cognition) คือกระบวนการที่แสดงว่าบุคคลนั้นรับ
ความรู ้อย่างไร

การคิดรวบยอด (Conceptualization) เป็ นกระบวนการที่แสดงว่าบุคคลจัดการ

ข้อมูลต่างๆอย่างไร ทัศนคติ (Affective) เช่น แรงจูงใจ การตัดสิ นใจ ค่านิยมและอารมณ์ เป็ นปั จจัย
ที่มีผลต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของบุคคล
สรุ ปได้ว่า รู ปแบบการเรี ยนรู ้ เป็ นลักษณะหรื อเอกลักษณ์เฉพาะของบุคคลในการรับรู ้หรื อ
วิธีการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ รวมถึงการเลือกกลวิธีในการแก้ปัญหา ซึ่ งกระบวนการในการรับรู ้และ
แก้ปัญหาของในแต่ละบุคคลล้วนแตกต่างกัน
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบหรื อสไตล์การเรี ยนรู ้ ได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง และ
ผลการวิจยั หลายเรื่ องได้ช้ ีชดั ให้เห็นว่า การเข้าใจในสไตล์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมีผลต่อความสําเร็ จ
ทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน จะเพิ่มขึ้น และผูเ้ รี ยนจะ
สามารถจดจําข้อมูลที่ได้เรี ยนนานขึ้น เมื่อวิธีสอน วัสดุ/สื่ อการสอน และ สภาพแวดล้อมของการ
เรี ยนรู ้ มีความสอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (Davis, 1991; Jonassen & Grabowski,
1993; Caldwell & Ginthier ,1996 ; Dunn, et al.,1995,: อ้างถึงใน เอมอร กฤษณะรังสรรค์,2009 )
เช่น ผูเ้ รี ยนที่มีรูปแบบการคิดเป็ นรู ปภาพ จะเรี ยนรู ้ได้ดี เมื่อผูส้ อนใช้สื่อการสอนที่มีภาพประกอบ
หรื อผูเ้ รี ยนที่มีรูปแบบการคิดแบบอิสระ จะเรี ยนรู ้ได้ดี ในกิจกรรม การเรี ยนที่มีการค้นคว้าด้วย
ตนเอง หรื อผูเ้ รี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ก็จะเรี ยนรู ้ได้ดีในกิจกรรมการเรี ยนที่มีส่วน
ร่ วม มีการร่ วมมือกันทํางานเป็ นกลุ่ม
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องรู ปแบบการเรี ยนรู ้ มีความสําคัญ ต่อการส่ งเสริ ม ประสิ ทธิภาพ
ของการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเรี ยนรู ้ได้เต็มศักยภาพ อาจช่ วยลดปั ญหาการไม่
สนใจเรี ยนของผูเ้ รี ยนและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนุกและตอบสนองกับการเรี ยนรู ้ได้ดียงิ่ ขึ้น
การแบ่ งประเภทรูปแบบการเรียนรู้
การแบ่งประเภทรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ได้มีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ไว้
หลายรู ปแบบ (Moran, 1991) แนวคิดที่สาํ คัญและเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไปที่รู้จกั กันดี มีแนวคิด หลัก
ดังนี้ (อ้างถึงใน เอมอร กฤษณะรังสรรค์,2009 และ ธันยวิช วิเชียรพันธ,2543)
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รู ปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของของ David Kolb
เดวิด คอ์บ (Kolb,1992) ไดรู ้อธิ บายรู ปแบบการเรี ยนรู ้ในประสบการณ์ (Experiental
Learning) ของบุคคล โดยอธิ บายในรู ปของกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เป็ น วัฎจักร 4 ขั้น คือ
ประสบการณ์จากสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม (Concrete Experience) การสังเกตและไตร่ ตรอง (Observation
and Reflections) การสร้างแนวความคิดเชิงนามธรรมและสรุ ปหลักการ(Formation of Abstract
Concepts and Generalization) และการทดลองหรื อประยุกต์ หลักการที่สร้างขึ้นในสถานการณ์
ใหม่ๆ (Testing Implications of Concepts in New Situations) ดัง แผนภาพที่2
Concrete Experience
(doing /having an experience)

Active Experimentation

Reflective Observation

(planing / trying out
What you have learn)

(reviewing /reflecting on
the experience)

Abstract Conceptualisation
(concluding /learning from the experience)

แผนภาพที่ 2 Kolb's models of learning Styles. (Kolb,1992)
Kolb อธิบาย models of learning Styles ว่า การเรี ยนรู ้จะเริ่ มต้นด้วยการที่ผเู ้ รี ยนได้ประสบ
พบเห็น หรื อมีประสบการณ์ในสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม (Concrete Experience : CE) แล้วเกิดการ
ไตร่ ตรอง หรื อ ความคิดในสิ่ งที่สังเกตเห็น (Reflective Observation : RO) ประมวลข้อสรุ ปจากการ
สังเกตเป็ น หลักการ หรื อทฤษฎี (Abstract Conceptualization : AC) และได้นาํ หลักการที่ได้ไป
ทดลองใช้ใน ประสบการณ์จากสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม (CE) และเวียนไปสู่ วฎั จักร ดังกล่าวมาแล้ว ซึ่ ง
เมื่อพิจารณาจากวัฏจักรของกระบวนการเรี ยนรู ้ก็จะเห็นได้ว่า รู ปแบบการเรี ยนรู ้ในแนวคิดนี้ เป็ น
กระบวนการที่เกิด จากวิธีการเรี ยนรู ้ 4 ลักษณะด้วยกันคือ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งเชิง
รู ปธรรม เรี ยนรู ้จากการ สังเกตและไตร่ ตรอง เรี ยนรู ้จากการคิดเชิงนามธรรม และการเรี ยนรู ้จากการ
ทดลองและปฏิบตั ิ
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การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งเชิงรู ปธรรม (Concrete Experience : CE) เป็ นลักษณะ การ
เรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนจะนําตัวเองเข้าไปเกี่ยวกับผูค้ น มักเอาความรู ้สึกของตนเองเข้าร่ วมกับความรู ้สึกของ
ผูอ้ ื่น จึงไดรู ้ชื่อว่าเป็ น นักสัมผัส หรื อเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้เรี ยนที่เรี ยนจากความรู ้สึก (Learning form
Feeling) มากกว่าที่จะเรี ยนด้วยการคิดเชิงทฤษฎีที่เป็ นนามธรรม
การเรี ยนรู ้จากการสังเกตและไตร่ ตรอง (Reflective Observation : RO) เป็ นลักษณะการ
เรี ยนที่ผรู ู ้เรี ยนจะใชรู ้การสังเกต และคิดไตร่ ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ ผูเ้ รี ยนมักชอบเก็บตัว ไม่
ชอบการมีส่วนร่ วม มักจะพิจารณาปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองมากกว่าฟังความคิดเห็นจากผูรู้อื่น เรี ยกผู ้
มีลกั ษณะเช่นนี้วา่ เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ดว้ ยการดูและฟัง (Learning by Watching and Listening)
การเรี ยนรู ้จากการเรี ยนเชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization : AC) เป็ นลักษณะ การ
เรี ยนที่ผเู ้ รี ยนชอบทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม ผูเ้ รี ยนจะ ใช้การคิดอย่างมีเหตุผลมากกว่า
ความรู ้สึก โดยทัว่ ไปการแก้ปัญหาต่างๆ ผูเ้ รี ยนจะดําเนินการอย่างมีระบบ และมักพัฒนาทฤษฎี
หรื อการคิดค้นหาหลักการต่างๆ เพื่อ แก้ปัญหา ผูม้ ีลกั ษณะการเรี ยนเช่นนี้ มักไม่ค่อยนําตนเองเข้า
ไปเกี่ยวกับผูอ้ ื่น จึงได้รับการขนานนามว่า พวกชาเย็น และวางตนห่ างไกลกับผูค้ นคน เรี ยกผูม้ ี
ลักษณะเช่นนี้วา่ รู ้ผเู ้ รี ยนจากความคิด (Learning by Thinking)
การเรี ยนรู ้จากการทดลองและปฏิบตั ิ (Active Experimentation : AE) เป็ นลักษณะการ
เรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนชอบการปฏิบตั ิหรื อการกระทําเป็ นพิเศษ (Learning by Doing) บุคคลที่มีลกั ษณะ
การเรี ยนเช่นนี้มกั ชอบแสดงตัว ชอบการอภิปรายร่ วมมกับกลุ่มมากกว่าการเผ้าดู หรื อสังเกต
การเรี ยนรู ้ท้ งั 4 วิธี อาจจําแนกอีกได้ออกเป็ น 2 มิติ คือ มิติแนวตั้ง(เรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์จริ งเชิงนามธรรม - เรี ยนรู ้จากการคิดเชิงนามธรรม) และมิติแนวนอน (เรี ยนรู ้จากการ
ทดลองและปฏิบตั ิ - เรี ยนรู ้จากการสังเกตและไตร่ ตรอง) แต่ละมิติ จะมีการเรี ยนรู รู้ที่มีลกั ษณะ
ทิศทาง ตรงข้ามกัน มีขอ้ สังเกตว่า แต่ละบุคคลไม่ได้มีวิธีการเรี ยนรู ้วิธีใดวิธีหนึ่งตลอดเวลา บุคลล
หนึ่ งๆ จะมีวิธีการเรี ยนที่ผสมผสานจากลักษณะการเรี ยนรู ้พ้ืนฐานทั้ง 4 แบบ ข้างต้น เทนแน้น
(Tennant,1996,: อ้างถึงใน ชิดชง ส.นันทนาเนตร,มปป.หน้า96) ให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า
ทุกคนจะมีสไตล์การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามสไตล์ที่ตนเอง
ถนัด

27

รู ปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Myers-Briggs (Myers, 1978)
แนวคิดนี้ แบ่ งผูเ้ รี ยนตามความชอบของการเรี ยนรู ้ โดยมี พ้ืนฐานความคิดมาจากทฤษฎี
บุคลิกภาพของคาร์ล ยุง (Carl Jung) โดยแบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นประเภทดังนี้ (Griggs, 1991)
1.ผูส้ นใจสิ่ งนอกตัว และผูส้ นใจสิ่ งในตัว ( extroversion / introversion) ผูส้ นใจสิ่ งนอกตัว
(extroversion) หมายถึงผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกของตน และชอบ
การเรี ยนการสอนที่ ใ ห้ ผู ้เ รี ยนมี ส่ ว นร่ วม และมี ก ารปฏิ สั ม พัน ธ์ กัน และ ผู ้ส นใจสิ่ ง ในตัว
(introversion) หรื อผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นความคิดเกี่ยวกับโลกภายใน ของตน และชอบงานรายบุคคลที่
เน้นการใช้การคิดแบบไตร่ ตรอง
2.การสัมผัส และ การหยัง่ รู ้ (Sensing / intuition) เป็ นการจําแนกผูเ้ รี ยนตามวิธีการให้ได้มา
ซึ่ งความรู ้ การสัมผัส (sensing) หมายถึงผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นความรู ้ที่เป็ นข้อเท็จจริ ง กฎ และ
กระบวนการ โดยผ่านการปฏิบตั ิดว้ ยประสาทสัมผัส 5 และ การหยัง่ รู ้ (intuition) ผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้น
ความรู ้ ที่มีลกั ษณะของความเป็ นไปได้ใหม่ๆ ปั ญหาที่ไม่มีรูปแบบที่แน่ นอน และอาศัยการ
จินตนาการในการให้ได้มาซึ่งความรู ้เหล่านี้
3.การคิด และการรู ้สึก (thinking / feeling) เป็ นการจําแนกผูเ้ รี ยนตามลักษณะของกระบวน
หาทางเลือกในการตัดสิ นใจ
4.การคิด (thinking) หมายถึงผูเ้ รี ยนที่รับข้อมูลแล้วคิดตัดสิ นใจบนฐานของการใช้กฏเกณฑ์
และหลักเหตุผล สามารถทํางานได้ดีในงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ น และแก้ปัญหาที่มีคาํ ตอบที่
ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว
5.การรู ้สึก (feeling) เป็ นผูท้ ี่ตดั สิ นใจบนฐานของความความรู ้สึก ค่านิยมส่ วนตัว ค่านิยม
ของกลุ่ม และสนใจในประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับผูค้ น เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล และมักประสบความสําเร็ จในการทํางานเป็ นทีม
6.การตัดสิ น และ การรับรู ้ (judging VS perception) เป็ นการจําแนกผูเ้ รี ยนตามระบวนการ
ประมวลข่าวสารขัอมูล
7.การตัดสิ น (judging) หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่เมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลใดๆแล้ว มักจะประมวล
ข่าวสารด้วยการตัดสิ น และสรุ ปลงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ
8.การรับรู ้ (perception) หมายถึงผูเ้ รี ยนที่มีแนวโน้มที่จะพยายามรวบรวมข้อมูลให้มากกว่า
ที่มีอยู่ และมักจะยืดเวลาการตัดสิ นใจออกไปเรื่ อยๆ
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รู ปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของ กราชา และริเอชแมนน์
กราชา และริ เอชแมนน์ (Grasha & Riechmann, 1974) ได้เสนอรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ใน
ลักษณะของความชอบ และทัศนคติของบุคคล ในการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อน และเพื่อนในการเรี ยน
ทางวิชาการ เป็ น 6 แบบ ดังนี้
1.แบบมีส่วนร่ วม (participant) เป็ นผูเ้ รี ยนที่สนใจอยากจะรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหาของรายวิชาที่
เรี ยน อยากเรี ยน สนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน และคล้อยตาม และติดตามทิศทางของการเรี ยนการ
สอน
2.แบบหลีกหนี (Avoidant) เป็ นผูเ้ รี ยนที่ไม่มีความต้องการที่จะรู ้เกี่ยวเนื้ อหารายวิชาที่เรี ยน
ไม่ชอบเข้าชั้นเรี ยน ไม่สนใจที่จะเรี ยนรู ้ รู ้สึกต่อต้านทิศทางของการเรี ยนการสอน
3.แบบร่ วมมือ (Collaborative) เป็ นผูเ้ รี ยนที่ชอบกิจกรรมการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม และ
การร่ วมมือกัน ชอบการมีปฏิสมั พันธ์กนั รู ้สึกสนุกในการทํางานกลุ่ม
4.แบบแข่งขัน (Competitive) เป็ นผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะของการแข่งขัน และยึดตนเองเป็ น
ศูนย์กลาง สนใจแต่ตนเอง และมีแรงจูงใจในการเรี ยนจากการได้ชนะผูอ้ ื่น สนุ กกับเกม/กีฬาการ
ต่อสู ้ ชอบกิจกรรมที่มีการแพ้-ชนะ สนุกในเกมที่เล่นเป็ นกลุ่ม
5.แบบอิสระ(Independent) เป็ นผูท้ ี่ทาํ งานด้วยตนเอง สามารถทํางานให้เสร็ จสมบูรณ์ ไว
ต่อการตอบสนอง/โต้ตอบได้รวดเร็ ว และมีความคิดอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง
6.แบบพึ่งพา (Dependent) เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งอาศัยครู ให้คาํ แนะนํา ต้องการการช่วยเหลือ และ
แรงจูงใจภายนอก (เช่น คําชม รางวัล) ในการจูงใจให้การเรี ยน ไม่ค่อยไวในการตอบสนอง/โต้ตอบ
มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนไม่มาก และมักจะทําตามความคิดของผูน้ าํ
รู ปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดการรับรู้ ของบุคคล
มนุ ษย์สามารถรับข้อมูลโดยผ่านเส้นทางการรับรู ้ 3 ทาง คือ การรับรู ้ทางสายตาโดยการ
มองเห็น (Visual percepters) การรับรู ้ทางโสตประสาทโดยการได้ยนิ (Auditory percepters) และ
การรับรู ้ทางร่ างกายโดยการเคลื่อนไหวและการรู ้สึก (Kinesthetic percepters) นักจิตวิทยาจึงได้
ศึกษาและนํามาจัดเป็ นสไตล์การเรี ยนรู ้ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ผูเ้ รี ยนแต่ละประเภทจะมีความ
แตกต่างกัน คือ (มัณฑรา ธรรมบุศย์. 2548)
1. ผูท้ ี่เรี ยนรู ้ทางสายตา (Visual learner)เป็ นพวกที่เรี ยนรู ้ได้ดีถา้ เรี ยนจากรู ปภาพ แผนภูมิ
แผนผังหรื อจากเนื้อหาที่เขียนเป็ นเรื่ องราว เวลาจะนึกถึงเหตุการณ์ใด ก็จะนึกถึงภาพเหมือนกับเวลา
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ที่ดูภาพยนตร์ คือมองเห็ นเป็ นภาพที่สามารถเคลื่อนไหวบนจอฉายหนังได้ เนื่ องจากระบบเก็บ
ความจําได้จดั เก็บสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไว้เป็ นภาพ ลักษณะของคําพูดที่คนกลุ่มนี้ชอบใช้ เช่น “ฉันเห็น” หรื อ
“ฉันเห็นเป็ นภาพ…..” พวก Visual learner จะเรี ยนได้ดีถา้ ครู บรรยายเป็ นเรื่ องราว และทําข้อสอบ
ได้ดีถา้ ครู ออกข้อสอบในลักษณะที่ผกู เป็ นเรื่ องราว นักเรี ยนคนใดที่เป็ นนักอ่าน เวลาอ่านเนื้อหาใน
ตําราเรี ยนที่ผเู ้ ขียนบรรยายในลักษณะของความรู ้ ก็จะนําเรื่ องที่อ่านมาผูกโยงเป็ นเรื่ องราวเพื่อทําให้
ตนสามารถจดจําเนื้ อหาได้ง่ายขึ้น เด็ก ๆ ที่เป็ น Visual learner ถ้าได้เรี ยนเนื้อหาที่ครู นาํ มาเล่าเป็ น
เรื่ อง ๆ จะนัง่ เงียบ สนใจเรี ยน และสามารถเขียนผูกโยงเป็ นเรื่ องราวได้ดี
ผูท้ ี่เรี ยนได้ดีทางสายตาควรเลือกเรี ยนทางด้านสถาปั ตยกรรม หรื อด้านการออกแบบ และ
ควรประกอบอาชีพมัณฑนากร วิศวกร หรื อหมอผ่าตัด พวก Visual learner จะพบประมาณ 6065%ของประชากรทั้งหมด
2. ผูท้ ี่เรี ยนรู ้ทางโสตประสาท (Auditory Learner)เป็ นพวกที่เรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดถ้าได้ฟังหรื อ
ได้พูด จะไม่สนใจรู ปภาพ ไม่สร้างภาพ และไม่ผกู เรื่ องราวในสมองเป็ นภาพเหมือนพวกที่เรี ยนรู ้
ทางสายตา แต่ชอบฟั งเรื่ องราวซํ้า ๆ และชอบเล่าเรื่ องให้คนอื่นฟัง คุณลักษณะพิเศษของคนกลุ่มนี้
ได้แก่ การมีทกั ษะในการได้ยิน/ได้ฟังที่เหนือกว่าคนอื่น ดังนั้นจึงสามารถเล่าเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่าง
ละเอียดละออ และรู ้จกั เลือกใช้คาํ พูด
ผูเ้ รี ยนที่เป็ น Auditory learner จะจดจําความรู ้ได้ดีถา้ ครู พดู ให้ฟัง หากครู ถามให้ตอบ ก็จะ
สามารถตอบได้ทนั ที แต่ถา้ ครู มอบหมายให้ไปอ่านตําราล่วงหน้าจะจําไม่ได้จนกว่าจะได้ยินครู
อธิบายให้ฟัง เวลาท่องหนังสื อก็ตอ้ งอ่านออกเสี ยงดังๆ ครู สามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ได้โดยใช้
วิธีสอนแบบอภิปราย แต่ผทู ้ ี่เรี ยนทางโสตประสาทก็อาจถูกรบกวนจากเสี ยงอื่น ๆ จนทําให้เกิด
ความวอกแวก เสี ยสมาธิในการฟังได้ง่ายเช่นกัน
ในด้านการคิด มักจะคิดเป็ นคําพูด และชอบพูดว่า “ฉันได้ยินมาว่า……../ ฉันได้ฟังมา
เหมือนกับว่า……” พวก Auditory learner จะพบประมาณ 30-35 % ของประชากรทั้งหมด และ
มัก พบในกลุ่ ม ที่ เ รี ย นด้า นดนตรี กฎหมายหรื อ การเมื อ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะประกอบอาชี พ เป็ นนัก
ดนตรี พิธีกรทางวิทยุและโทรทัศน์ นักจัดรายการเพลง (disc jockey)นักจิตวิทยา นักการเมือง เป็ น
ต้น
3. ผูท้ ี่เรี ยนรู ้ทางร่ างกายและความรู ้สึก (Kinesthetic learner)เป็ นพวกที่เรี ยนโดยผ่านการ
รับรู ้ทางความรู ้สึก การเคลื่อนไหว และร่ างกาย จึงสามารถจดจําสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้ดีหากได้มีการสัมผัส
และเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อสิ่ งที่เรี ยน เวลานัง่ ในห้องเรี ยนจะนัง่ แบบอยูไ่ ม่สุข นัง่ ไม่ติดที่ ไม่สนใจ
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บทเรี ยน และไม่สามารถทําใจให้จดจ่ออยูก่ บั บทเรี ยนเป็ นเวลานาน ๆ ได้ คือให้นงั่ เพ่งมองกระดาน
ตลอดเวลาแบบพวก Visual learner ไม่ได้ ครู สามารถสังเกตบุคลิกภาพของเด็กที่เป็ น Kinesthetic
learner ได้จากคําพูดที่วา่ “ฉันรู ้สึกว่า……”
พวกที่เป็ น Kinesthetic learner จะไม่ค่อยมีโอกาสเป็ นพวก Visual learner จึงเป็ นกลุ่มที่มี
ปั ญหามากหากครู ผสู ้ อนให้ออกไปยืนเล่าเรื่ องต่าง ๆ หน้าชั้นเรี ยน หรื อให้รายงานความรู ้ที่ตอ้ ง
นํามาจัดเรี ยบเรี ยงใหม่อย่างเป็ นระบบระเบียบ เพราะไม่สามารถจะทําได้ ครู ที่ยงั นิ ยมใช้วิธีสอน
แบบเก่า ๆ อย่างเช่นใช้วิธีบรรยายตลอดชัว่ โมง จะยิง่ ทําให้เด็กเหล่านี้ มีปัญหามากขึ้น ซึ่ งอาจเป็ น
เพราะว่าความรู ้สึกของเด็กเหล่านี้ ได้ถูกนําไปผูกโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะสิ่ งที่เป็ นปั จจุบนั
เท่านั้น ไม่ได้ผูกโยงกับอดี ตหรื อเหตุการณ์ ที่ยงั มาไม่ถึงในอนาคต ครู จึงควรช่ วยเหลือพวก
Kinesthetic learner ให้เรี ยนรู ้ได้มากขึ้น โดยการให้แสดงออกหรื อให้ปฏิบตั ิจริ ง เช่น ให้เล่นละคร
แสดงบทบาทสมมติ สาธิต ทําการทดลอง หรื อให้พดู ประกอบการแสดงท่าทาง เป็ นต้น
พวก Kinesthetic learner จะพบในประชากรประมาณ 5-10 % เท่านั้น สาขาวิชาที่เหมาะ
กับผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ ได้แก่ วิชาก่อสร้าง วิชาพลศึกษา และควรประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
อาคาร หรื องานด้านกีฬา เช่น เป็ นนักกีฬา หรื อประเภทที่ตอ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานที่ตอ้ งมี
การเต้น การรํา และการเคลื่อนไหว
รู ปแบบการเรียนรู้แนวคิดอืน่ ๆทีน่ ่ าสนใจ
จะห็นได้วา่ การแบ่งประเภทรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ขึ้นอยูก่ บั แนวคิด ทฤษฎี กลุ่มเป้ าหมายที่
ทําการศึกษา และ ทัศนะที่ผวู ้ จิ ยั หรื อทําการศึกษาจะนํามาเป็ นแนวทางในการจัดจําแนกรู ปแบบ จึง
ทําให้มีการอิบายที่หลากหลายแนวทาง นอกจากแนวคิดข้างต้นแล้ว ยังมีการอธิบาย รู ปแบบการ
เรี ยนรู ้แนวคิดอื่นๆอีกที่น่าสนใจ ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
รู ปแบบการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิ การ
พระราชวรมุนี อธิบายถึงความหมายของโยนิโสมนสิ การ ไว้ว่า โยนิ โสมนสิ การ คือวิธีการ
เรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการคิดกลัน่ กรองข้อมูลเพื่อจดจําอย่างมีระเบียบ วิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง เพื่อเกิดปั ญญา
อันบริ สุทธ์ ซึ่งในแต่ละบุคคล จะมีวิถีทาง ในการสร้างปั ญญาแตกต่างกันไป การเรี ยนรู ้แบบโยนิโส
มนสิ การ มี 10 วิธี ดังนี้ (สุ มน อมรวิวฒั น์,2535)
1. การเรี ยนรู ้แบบสื บสาวเหตุปัจจัย คือ เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ได้ดีจากการพิจารณาเหตุการณ์ หรื อ
ปรากฎการณ์เกิดขึ้น เป็ นผลของการกระทําต่างๆ แล้วสื บค้น สาวไปถึงสาเหตุ และส่ วนประกอบที่
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ทํา ให้เ กิ ด ผลเช่ น นั้น
วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบสื บ ค้น หรื อ สื บ สาวหาสาเหตุ อ าจทํา โดยการหา
ความสัมพันธ์ หรื อการตั้งคําถาม แล้ว หาคําตอบก็ได้
2. การเรี ยนรู ้แบบแยกแยะส่ วนประกอบ วิธีเรี ยนรู ้แบบนี้ นอกจาก จะเป็ นการจําแนก
แยกแยะองค์รวม ของสรรพสิ่ งออกเป็ นองค์ ประกอบย่อยๆ แล้วยังมีการคิดวิเคราะห์ และจัด
ประเภทหมวดหมู่ขององค์ ประกอบย่อย นั้นด้วย
3. การเรี ยนรู ้แบบสามัญลักษณ์ หรื อวิธีคิดแบบรู ้เท่าทันธรรมดา วิธีเรี ยนแบบนี้ ตอ้ งอาศัย
ความรู ้ ประสบการณ์ที่มากพอ และ จะต้องสามารถเรี ยนรู ้ และคิดแบบสื บค้นเหตุผล และคิด
จําแนกแยกแยะได้พร้อมกันไปด้วย ผูท้ ี่สามารถคิดแบบสามัญลักษณ์น้ ีได้ มักจะเป็ นผูท้ ี่มีสติ ไม่วู่
วาบไปตามอารมณ์และความรู ้สึก เพราะเมื่อได้เผชิญสถานการณ์ ที่ดีหรื อร้ายประการใด ก็รู้เท่าทัน
ถึงสภาพลักษณะขององค์รวม องค์ประกอบย่อย และ ลักษณะอันเป็ นธรรมชาติ – ธรรมดาของ
สภาพนั้น
4. การเรี ยนรู ้แบบเพื่อแก้ปัญหา (แบบอริ ยสัจจ์) วิธีเรี ยนรู ้แบบนี้ เป็ นวิธีเรี ยนรู ้ เพื่อการดับ
ทุกข์ และเป็ นวิธีคิดหลักที่สามารถครอบคลุมวิธีเรี ยนรู ้แบบอื่น ๆ ได้ท้ งั หมด วิธีเรี ยนรู ้ แบบนี้ มี
ลักษณะทัว่ ไป 2 ประการคือเป็ นวิธีเรี ยนรู ้ตามเหตุและผล เป็ นไปตามเหตุและผล สื บสาวจากผลไป
หาเหตุ แล้วแก้ไขที่ตน้ เหตุ และต้องกําหนดรู ้ และทําความเข้าใจปัญหา ให้ชดั เจน แล้วคิดแก้ไขเหตุ
ของปัญหาให้ตรงจุด ตรงเรื่ อง ตรงความมุ่งหมาย ไม่ฟุ่งซ่าน ออกไปเรื่ องอื่น และต้องเป็ นการแก้ไข
ที่ปฏิบตั ิได้จริ ง
5.การเรี ยนรู ้แบบตามหลักการและความมุ่งหมาย หมายถึง การเรี ยนตามจุดประสงค์ หรื อ
ปฏิบตั ิงาต่างๆ ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเพื่อให้บรรลุ จุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้ต้ งั แต่แรก
.
6.การเรี ยนรู ้แบบคุณโทษและทางออก เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ได้ดีจากการเรี ยนแบบคิด วิเคราะห์
สรรพสิ่ งและเหตุการณ์ท้ งั มวลตามความเป็ นจริ ง ตามสภาวะที่มนั เป็ นจริ งอยู่ โดยมองเห็นและ
ยอมรับความจริ งว่ามีท้ งั ด้านดี เป็ นคุณ ด้านเสี ย เป็ นโทษ เมื่อมออกเห็นแล้ว รู ้ทางออก (Solution
and outcomes) คืออะไร หรื อเป็ นอย่างไร มักเป็ นผูใ้ ช้วิธีเรี ยนแบบอื่นประกอบด้วย คือ การรู ้จกั การ
คิดวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ หรื อสรรพสิ่ งตามสภาพที่เป็ น การคิดจําแนกแยกแยะ – คิดเชื่อมโยง
สัมพันธ์ องค์ประกอบปั จจัย คิดวิเคระห์หาเหตุและผล ผูท้ ี่ใช้วิธีเรี ยนแบบนี้ เสมอ ๆ จะเป็ นผูม้ ีสติ
ยั้งคิด ไม่ประมาท และสามารถปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องเหมาะสม
7.การเรี ยนรู รู้แบบคุณค่าแท้ และคุณค่าเทียม เป็ นวิธีคิดที่เกี่ยวข้องกับ “ความต้องการ” และ
“การคิดประเมินค่า” ของบุคคล คุณค่าแท้ หมายถึง คุณค่าหรื อประโยชน์ของสิ่ งทั้งหลายที่อาศัย
ปัญญาเป็ นเครื่ องวัด เป็ นคุณค่าหรื อประโยชน์ที่สนองตอบต่อความต้องการของชีวิตโดยตรง
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คุณค่าแท้ของสรรพสิ่ งจึงเป็ นคุนค่าที่เกิดจากบทบาทหน้าที่ และผลของบทบาทการทําหน้าที่น้ นั
อย่างแท้จริ ง คุณค่าเทียม หมายถึง คุณค่าหรื อประโยชน์ที่มนุษย์ปรุ งแต่ง พอกพูนขึ้น จากประโยชน์
และหน้าที่อนั แทรู ้จริ งของมัน คุณค่าเทียมนี้อาศัยตัณหาเป็ นเครื่ องวัดและตีราคา คุณค่าเทียมนี้จึงยัว่
ยุให้คนเกิดความทะยานอยากแก่งแย่ง ริ ษยา จนปราศจากความสงบสุ ข เพราะยิง่ ได้ ก็ยงิ่ อยากได้
อีก ถ้าไม่ได้ก็รู้สึกเศร้าซึ ม สงสารตัวเอง ผูท่ ี่เรี ยนรู ้แบบนี้ จึงเป็ นผูม้ ีความเข้าใจคุณสมบัติ บทบาท
หน้าที่ของสรรพสิ่ งตามความจริ งที่เป็ น รู ้จกั เลือกเสพคุณค่าที่เป็ นประโยชน์พ้ืนฐานแก่ชีวิตอย่าง
แท้จริ ง และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ท้ งั แก่ตนเองและผูอ้ ื่น รู ้จกั วิเคราะห์ตนเองอยูเ่ สมอ รู ้จกั ประมาณ
ตน และรับผิดชอบปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเต็มกําลังความสามารถ รู ้จกั การเลือก การตัดสิ นใจ และการ
ปฏิบตั ิ ไขปรับปรุ งตนเอง เพื่อให้สาํ เร็ จประโยชน์ตามคุณค่าแท้จริ ง
8.การเรี ยนรู ้แบบปลุกเร้าคุณธรรม คนเรามีพ้ืนความรู รู้และประสบการณ์เดิมในชี วิต
แตกต่างกันไป เมื่อไดรู ้พบและสัมผัสสิ่ งเร้าไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ บุคคล เรื่ องราว สิ่ งของสภาวะ
ต่างๆ แต่ละคนคิดและเกิดความรู ้สึกแตกต่างกันกันไป ประสบการณ์ ที่สั่งสมไว้ และความเคยชิน
ทําให้คนบางคน คิดนึ กไปในทางที่ดีงาม และบางคนก็คิดนึ กไปในทางเลวร้าย วิธีเรี ยนแบบอุบาย
ปลุกเร้าคุณธรรม คือ วิธีเรี ยนรู ้ที่รู้จกั นําเอาประสบการณ์ที่ผา่ นมา มาคิดปรุ แต่งไปในทางที่ดีงาม
เป็ นประโยชน์ เป็ นกุศล ทําให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ บุคคล เหตุการณ์ และสิ่ งแวดลรู ้อม และมีจิตใจ
แล้วแสดงออกเป็ นพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ ช่วยใหรู ้บุคคลเกิดกําลังใจที่จะทํางานตามหน้าที่ทาํ
ความดีที่เกิดประโยชน์อยูเ่ สมอ
อย่างไรก็ตาม วิธีคิดแบบนี้ ตอ้ งควบคู่ไปกับการคิดอย่างมีเหตุผล รู ้เท่าทันความจริ ง มีสติ
ไม่ประมาท มิฉะนั้นจะกลายเป็ นความหลง หรื อเกิดศรัทธาที่ไม่มีปัญญากํากับ กลายเป็ นความงม
งายไป
9. การเรี ยนรู ้แบบเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ตามนัยแห่ งพุทธธรรม ไม่ได้หมายถึง ความรู ้เพียง
ขณะกาลเวลาที่กาํ ลังเกิดสภาวะต่างๆเท่านั้น หากยังหมายถึง กระบวนการ เหตุปัจจัย ที่เกี่ยวขรู ้องที่
เป็ น ผลของสภาวะ สรรพสิ่ งซึ่ งเกิดขึ้น แล้ว มีผลกําลังเป็ นอยู่ และจะเกิดขึ้นในเวลาต่อไป ผูมีวิธี
เรี ยนรู ้แบบนี้จะมี สติ รู ้คิดเท่าทันกระบวนการของสภาวะต่างๆ ตลอดเวลา เมื่อรู ้เท่าทันแล้วก็กาํ จัด
สิ่ งที่เป็ นอุปสรรค และเพิ่มพูนสิ่ งที่ช่วยให้เจริ ญ เกิดความตั้งใจปฏิบตั ิภารกิจที่กาํ ลังทําอยูอ่ ย่างใช้
ปั ญ ญาปฏิ ติ ง านในปั จ จุ บ ัน วิ ธีคิ ด แบบนี้ จึ ง เป็ นวิ ธี คิ ด วิ เ คราะห์ เ หตุ ผ ล
เชื่ อ มโยงสัม พัน ธ์
องค์ประกอบต่างๆ จนเกิดการรู ้คิดที่จะทําปัจจุบนั ให้รู้ดีที่สุด
10. การเรี ยนรู ้แบบวิภชั ชวาท ไม่ ใช่ วิธีเรี ยนรู ้โดยตรง แต่เป็ นวิธีเรี ยนรู ้โดยการพูดทบทวน
แสดงออกและสื่ อความหมายตามความคิดโดยที่จาํ แนกแยกแยะประเด็น และแง่มุมต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็ นจริ ง คําว่า “วิภชั ช” แปลว่า จําแนก แยก แบ่ง “วาท” แปลว่า การพูด
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การแสดงคําสอนวิธีคิดแบบวิภชั ชวาท เป็ นวิธีคิดวิเคราะห์ ในลักษณะต่างๆ กัน คือ การจําแนก
สภาวะต่างๆ ออกเป็ นด้านๆตามความเป็ นจริ ง จําแนกไปทีละด้าน ทีละประเด็น จนครบทุกด้านทุก
ประเด็น
รู ปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของของสโตน
สโตน (Stone) ได้พฒั นาเครื่ องมือวัด สไตล์การเรี ยนที่เรี ยกว่า “Preferred Learning Style
Index” และนําไปทดลองศึกษาวิจยั กับนักศึกษาแพทย์ และ พยาบาล ได้แบ่งรู ปแบบการเรี ยน
ออกเป็ น 2 แบบ คือ
1. แบบรับ (Receptive Style) แบบนี้ ชอบการเรี ยนรู รู้แบบดั้งเดิม ที่ผสู ้ อนบรรยาย แนะนํา
และ ป้ อนสาระความรู ้ให้ ส่ วนใหญ่ชอบเลียนแบบผูส้ อน ศึกษาคว้าตามบรรณานุกรมที่ผสู ้ อน
จัดใหรู ้ และ เรี ยนรู ้โดยการทําตามคําแนะนําของผูส้ อนเท่านั้น
2. แบบแสวงหา (Discovery Style) แบบนี้ ชอบการศึกษาเรี ยนรู ้โดยสนใจเนื้อหาความรู ้ที่
เป็ นแก่นสาระหลัก แล้วชอบที่จะค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อหารายละเอียด ชอบการสอนแบบกลุ่มย่อย
ที่ผูเ้ รี ยนรู ้ มีส่วนร่ วมทํางานเป็ นกลุ่ม และ การศึกษารายบุคคล ยินดี ทาํ งานที่ตอ้ งรับผิดชอบและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
รู ปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของแมนน์
แมนน์ (Mann.) เสนอผลงานวิจยั ซึ่งเป็ นทฤษฎีจาํ แนกรู ปแบบการเรี ยน ไว้ 8 แบบ คือ
1. แบบยินยอม (The Compliant Students) ผูเ้ รี ยนแบบที่สนใจในกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ยึดมัน่ ในทฤษฎีและสิ่ งที่ผสู ้ อน สอนอย่างเหนียวแน่น ไม่ค่อยสนใจ ประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
งาน และพยายามไม่ให้งานอื่นแทรกแซง จะทํางานตามที่ได้ถูกมอบหมาย โดยไม่มากหรื อน้อย
เกินไป สิ่ งสําคัญของผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ คือการทําความเข้าใจกับความรู ้ที่เรี ยน
2. แบบวิตกกังวลและพึ่งพา (The Anxious Dependent Students) เป็ นแบบที่มีความสําคัญ
ผูส้ อนทุก ๆ คน กลุ่มนี้จะพึ่งพาผูส้ อน ทั้งความรู ้และการช่วยเหลือ และวิตกกังวลมากเกี่ยวกับการ
ประเมินผล ผลงาน ชิ้นงาน มักมีความรู ้สึกว่าไม่มีความสามารถ ความรู ้สึกนี้อาจมีการผสมกับความ
กดดันภายนอก เช่น กังวลเกี่ยวกับเรื่ องผลงาน ความล้มเหลว ความเสี ยหน้าที่จะเกิดขึ้น
3. แบบท้อใจ (The Discouraged Workers) แบบนี้ มกั พูดบ่อยว่าไม่พอใจตนเอง เมื่อสิ่ งใด
ผิด เขาจะตําหนิตวั เอง
4. แบบอิสระ (The Independents) โดยทัว่ ไปดูเหมือนจะเชื่อมัน่ ตนเอง มีความอิสระมัน่ คง
ในขณะที่ผอู ้ ื่นสับสน วิตกกังวล และ มีความสัมพันธ์ในการเรี ยนรู ้กบั บุคคลอื่นได้เช่น กับผูส้ อน
กับเพื่อนร่ วมเรี ยนรู ้ ทํางานร่ วมกันได้
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5. แบบวีรบุรุษ (The Heroes) ส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศชาย เป็ นพวกอยูแ่ ถวหน้า เป็ นที่รู้จกั มี
ชื่ อเสี ยง มี บทบาท ในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่างๆ และมี ความภูมิใจในบทบาท อํานาจ ส่ วนใหญ่
พยายามสร้างเอกลักษณ์โดยการแสดงออก
6. แบบดักยิง (The Snipers) เป็ นพวกมองโลกแง่ร้าย เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง มอง
ไม่เห็นประโยชน์จากการได้เรี ยนรู ้การเกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่น มีความภูมิใจในระดับตํ่า เป็ นพวกหลบ
หลีก ไม่ยอมเผชิญหน้า
7. แบบเรี ยกรรู ้องความสนใจ (The Attention Seekers) พวกนี้มีแนวโน้มต้องการทางสังคม
มากกว่าทางด้านสติปัญญา ต้องการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูส้ อน ผูเ้ รี ยนด้วยกัน ด้วยวิธีการต่างๆ
เช่น พูดคุย แสดงตัว คุยโม้ เล่าเรื่ องตลกต่างๆ หรื อให้เกิดความสนใจ เกิดการยอมรับในหมู่สังคม
เพื่อบดบังความไม่ใส่ ใจทางความรู ้
8. แบบสงบเงียบ (The Silent Stulent) พวกนี้ไม่ค่อยมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน พูด
น้อย มักเงียบและ ไม่ค่อยทําอะไร ความสัมพันธ์กบั ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนด้วยกันน้อย การสนับสนุน
ช่วยเหลือก็มกั น้อยไปด้วยในกิจกรรมกลุ่ม
นอกจากนี้ Dunn และคณะ ( Dunn et al.,1995 ) ได้เสนอแนวคิด เกี่ยวกับตัวแปรที่มีผล
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่ทาํ ให้ความสามารถในการรับรู ้ และการตอบสนอง ในการเรี ยนรู ้ของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกันนั้น มีท้ งั ตัวแปรที่เป็ นสภาพแวดล้อมภายนอกของบุคคล และสภาพภายในตัว
บุคคล ซึ่งมี 5 ด้าน ได้แก่
1. ตัวแปรสภาพแวดล้อมภายนอก (environmental variable) แต่ละบุคคลมีความชอบ และ
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดีในสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนที่แตกต่างกัน ดังนี้
ระดับเสี ยง บางคนเรี ยนรู ้ได้ดีในที่เงียบๆ แต่บางคนเรี ยนรู ้ได้ดีในที่ที่มีเสี ยงอื่นประกอบ
บ้าง เช่น เสี ยงดนตรี หรื อเสี ยงสนทนา
แสง บางคนเรี ยนรู ้ได้ดีในที่มีแสงสว่างมากๆ แต่บางคนเรี ยนรู ้ได้ดีในที่มีแสงสลัว
อุณหภูมิ บางคนเรี ยนชอบ และเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมที่มี อุณหภูมิอุ่น ในขณะที่
บางคนชอบเรี ยนในที่มีอากาศค่อนข้างเย็น
ที่นงั่ บางคนเรี ยนรู ้ได้ดีในสถานที่มีการจัดที่นงั่ ไว้อย่างเป็ นระเบียบ แต่บางคนชอบเรี ยน
ในที่จดั ที่นงั่ ตามสบาย
2. สภาพทางอารมณ์ (emotional variable) เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่มีมากน้อย ต่างกัน
ไปในแต่ละบุคคล ซึ่ งมีผลต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ ได้แก่ แรงจูงใจในการเรี ยนให้สําเร็ จ
ความเพียร/ความมุ่งมัน่ ทํางานที่ได้รับมอบหมายในการเรี ยนให้เสร็ จ ความรับผิดชอบในตนเอง
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เกี่ยวกับการเรี ยน และ ความต้องการการบังคับจากสิ่ งภายนอกหรื อมีการกําหนดทิศทางที่แน่ นอน
เช่น เวลาที่ผสู ้ อนกําหนดให้ส่งงาน การหักคะแนนถ้าส่ งงานล่าช้า หรื อ การทําสัญญา
3. ความต้องการทางสังคม (sociological variable) แต่ละบุคคลมีความต้องการทางสังคมใน
สภาพของการเรี ยนรู ้แตกต่างกัน ได่แก่
ขนาดกลุ่มเรี ยน บางคนชอบเรี ยนคนเดียว จับคู่กบั เพื่อน เรี ยนเป็ นกลุ่มเล็ก หรื อเรี ยนกลุ่ม
ใหญ่
ลักษณะผูร้ ่ วมงาน บางคนชอบทํางานร่ วมกับผูท้ ี่มีลกั ษณะมีอาํ นาจ ในขณะที่บางคนชอบ
ทํางานร่ วมกับผูท้ ี่มีลกั ษณะเป็ นเพื่อนร่ วมคิด ร่ วมทํา
ลักษณะกลุ่มเรี ยน บางคนชอบเรี ยนรู ้ จากกลุ่มที่แตกต่างหลายๆกลุ่ม และมีกิจกรรมที่
หลากหลาย แต่บางคนชอบเรี ยนกับกลุ่มประจํา และมีลีกษณะกิจกรรมที่แน่นอน
4. ความต้องการทางกายภาพ (physical variable) ได้แก่
ช่องทางการรับรู ้ แต่ละบุคคลชอบ และสามารถเรี ยนรู ้ได้ดีโดยผ่านประสาทสัมผัสต่าง
ช่องทางกัน เช่น ผ่านทางการได้ยนิ /ฟัง การเห็น การสัมผัส และการเคลื่อนไหว (kinesthetic)
ช่วงเวลาของวัน บางคนเรี ยนรู ้ได้ดีในช่วงเช้าหรื อสาย แต่บางคนเรี ยนรู ้ได้ดีในช่วงบ่าย
หรื อเย็น
การกินระหว่างเรี ยนหรื ออ่านหนังสื อ บางคนเรี ยนรู ้ได้ดีเมื่อมีการกิน การเคี้ยว ระหว่างที่มี
สมาธิ แต่บางคนจะเรี ยนรู ้ได้ดีตอ้ งหยุดกิจกรรมการกินทุกชนิด
5. กระบวนการทางจิตวิทยา (psychological processing) บุคคลมีความแตกต่างกัน
กระบวนการที่ใช้ในการประมวลข่าวสารข้อมูล ได้แก่
การคิดเชิงวิเคราะห์หรื อแบบภาพรวม(analytic/global) บางคนเมื่อรับรู ้ข่าวสารข้อมูลแล้ว
มักจะใช้กระบวนการวิเคราะห์ในการแยกแยะ เพื่อทําความเข้าใจ ในขณะที่บางคนใช้กระบวนการ
คิดแบบภาพรวม
ความเด่นของซีกสมอง (hemisphericity) บุคคลมีแนวโน้มที่จะใช้สมองซีกใดซีกหนึ่ ง ใน
การประมวลข่าวสารมากกว่าอีกซี กหนึ่ง โดยบางคนมีแนวโน้มที่จะใช้สมองซี กซ้ายมากว่าซี กขวา
ในขณะที่บางคนมีแนวโน้มที่จะใช้สมองซีกขวามากว่าซีกซ้าย
การคิดแบบหุ นหันหรื อแบบไตร่ ตรอง (impulsivity/reflectivity) บางคนมีการตัดสิ นใจ
อย่างรวดเร็ วหลังจากได้ขอ้ มูลเพียงย่อๆ แต่บางคนจะมีการใคร่ ครวญ พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่
จะตัดสิ นใจ
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นอกจากนั้น Dunn และคณะ ยังอธิ บายถึ ง การจัดกิ จกรรมใดๆเพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
จําเป็ นต้องจัดให้มีความสอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งคํานึ งถึง 4 องค์ประกอบที่
ส่ งผลต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม คือ
สภาวะด้านร่ างกาย ไม่วา่ จัเป็ น เพศ อายุ ความแข็งแรงของสรี ระ มีผลกระทบต่อ สไตล์
การเรี ยนรู ้ ทั้งสิ้ น ประสาท อิศรปรี ดา และวีณา วีสเพ็ญ อ้างถึงในเพียเจตร์ (Jean Piaqet ) เกี่ยวกับ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในแต่ละช่วงวัยว่า มีความแตกต่างกัน ดังนี้
1. Sensorimotor (ระดับอายุ 0 ถึง 2 ปี ) เรี ยนรู รู้จากการสัมผัสและมองเห็นเท่านั้นเนื่องจาก
เนื้อเยือ่ สมองยังไม่เจรญเติบโตเต็มที่
2. Preoperationnal (ระดับอายุ 2 ถึง 7 ปี ) ความสามารถในการเริ่ มใชรู ้สัญลักษณ์และเริ่ ม
เข้าใจ สามารถใช้ภาษาในการเรี ยกวัตถุ เริ่ มเรี ยนรู ้ได้ดีจากกิจกรรมต่างๆ และเริ่ มเข้าใจความหมาย
ต่างๆจากการฟัง
3. Concrete Operations (ระดับอายุ 7 ถึง 11 ปี ) สามารถรวมวัตถุ และจัดมันไดรู ้ตามคําสัง่
ภายในชั้นเรี ยน เขรู ้าใจถึงมวล นํ้าหนัก มูลค่า พื้นที่ และความยาว สามารถแยกสถานภาพ และ
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ เริ่ มเข้าใจความคิดรวบยอดที่เกี่ยวกับข้องกับช่องว่าง และเวลาเริ่ มที่จะ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการอ่านและการท่องจํา
4. Formal Operations (ระดับอายุ 12 ปี ขึ้นไป) สามารถคิดโดยสรุ ป แยกแยะสถานการณ์
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเองกับผูอ้ ื่น สามารถออกเสี ยงที่ยาก แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งมี
ผลต่อเนื่ องมาจากการใช้สัญลักษณ์ มาช่วยในการจัดการปั ญหา รู ้จกั การค้นคว้าด้วยตนเอง เริ่ ม
เรี ยนรู ้จากการอ่าน แล้วนํามาสรุ ปความคิดรวบยอดได้ รู ้จกั การวิเคราะห์ สังเคราะห์
สภาวะด้านบุคลิกภาพและอารม์ ออสซูเบล (Ausubel ) กล่างว่า สไตล์ การเรี ยนรู ้ของแต่
ละคนแตกต่างกันตามบุคลิกภาพและนิ สัยธรรมชาติที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูล เช่น คนที่มีความ
รับผิดชอบสู งแต่ไม่มีความคิดสรรู ้างสรรค์ จะชอบการเรี ยนรู ้แบบท่องจํา แต่ถส้ มีบุคลิกแบบชอบ
อิสระกล้าแสดงออกจะชอบการเรี ยนรู ้แบบปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
สภาวะด้านสังคม เดวิด คอล์บ ( David Kolb ) กล่าวว่าบุคคลในแต่ละสาขาวิชาชีพมีสไตล์
การเรี ยนรู ้ไม่เหมือนกัน เช่น ครู นักเขียน บรรณารักษ์ นักคณิ ตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นัก
ชี ววิทยา นักวิจยั จะมีสไตล์การเรี ยนที่มีลกั ษณะการสังเกตเต็มไปด้วยความคิด เป็ นผูท้ ี่มี
ความสามารถในการสร้างทฤษฎี หรื อหลักการจากสิ่ งที่สังเกตเห็น มักชอบรวบรวมข้อมูลอย่าง
กว้างขวางจากแหล่งต่างๆ ด้วยการอ่านจากสื่ อต่างๆ แล้วนํามาคิดสรุ ปด้วยเหตุผล ผูท้ ี่มีแบบการ
เรี ยนนี้ จะเน้นที่ความคิดเชิงทฤษฎี มากกว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และหมกมุ่นอยูก่ บั
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ทฤษฎีมากกว่าการปฏิบตั ิจริ ง ซึ่งแตกต่างจากอาชีพเกี่ยวกับ ธุรกิจ และการตลาด เช่น พนักงาน ขาย
นักการเมือง นักประชาสัมพันธ์ นักธนาคาร นักการตลาด อย่างสิ้ นเชิง กลุ่มนอาชีพเหล่านี้จะมี
สไตล์การเรี ยนรู ้ที่มีลกั ษณะเป็ นทั้งนักปฏิบตั ิและนักสัมผัส เป็ นผูช้ อบทําและแก้ปัญหาด้วยการ
ปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์ที่ทา้ ทายใหม่ๆ แต่ในการแก้ปัญหาต่างๆ มักเน้นการหาข้อมูลจากบุคคล
ต่างๆมากกว่าการวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง และมีลกั ษณะเด่นคือมักเป็ นผูส้ ามารถปรับตัวเข้า กับผูค้ น
และสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ ว
สภาวะทางสิ่ งแวดล้อม หมายถึง สิ่ งแวดล้อมภายนอกตัวผูเ้ รี ยน เช่น วัฒนธรรม ทาง
การศึกษา ความพร้อมทางทางวัสดุอุปกรณ์ ของแหล่งเรี ยนรู ้ สภาพภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศ เป็ น
ต้น ดังเช่น ประกอบ คุปรัตน์ อ้างถึงข้อค้นพบของ บล็อก ฮัน และ สมิท (Block, Haan และ Smith )
ว่าสภาวะทางสิ่ งแวดล้อมมีผลกระทบต่อสไตล์การเรี ยนรู ้ อย่างมาก เช่น ผูเ้ รี ยนในสถาน ศึกษาที่มี
วัฒนธรรมทางการเรี ยนการสอนที่เน้นทฤษฎี เป็ นหลักซึ่งโดยมากสถานศึกษาเหล่านี้จะ ตั้งอยูใ่ น
เขตที่มีภูมิอากาศหรื อภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการเรี ยนนอกชั้นเรี ยนจะมีสไตล์การ เรี ยนรู รู้
แบบที่ไม่สนใจที่ จะเรี ยนรู ้ สิ่งต่างๆรอบนอกที่ นอกเหนื อไปจากบทเรี ยน มุ่งแต่เรี ยน และความ
สําเร็ จในชีวิตของตนเองเป็ นหลักยึดแนวทางของตนเองในลักษณะที่หลีกหนีไปจากสังคมที่เป็ นอยู่
พร้ อมทั้งปฏิ เสธสังคมที่ เป็ นอยู่ รั กการอ่านมากกว่าการร่ วมกิ จกรรม ในขณะที่ ผูเ้ รี ยนในสถาน
ศึกษาที่มีวฒั นธรรมทางการเรี ยนการสอนที่เน้นการปฏิบตั ิ เป็ นหลักซึ่งโดยมากสถานศึกษาเหล่านี้
จะตั้งอยูใ่ นเขตที่มีภูมิอากาศหรื อภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยต่อการเรี ยนนอกชั้นเรี ยนจะเป็ นผูเ้ รี ยนที่
ชอบทําและแก้ปัญหาด้วยการปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์ที่ทา้ ทายใหม่ๆในการแก้ปัญหาต่างๆ ไม่
ชอบการอ่าน แต่สนใจที่จะเรี ยนรู ้ทุกสิ่ งที่อยูแ่ วดล้อมของตน เป็ นต้น
1.2.2 แรงจูงใจในการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
นอกเหนื อไปจาก การพิจารณาเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการเรี ยนรู ้ และรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ของผูใ้ หญ่ ที่ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆที่ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเป็ นจริ ง
แล้ว เรื่ องของแรงจูงใจในการเรี ยน (Motivation to Learn) เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้
โดยเฉพาะ การเรี ยนรู ้ขอ้ มูลใหม่ การฝึ กทักษะใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้โอกาสใน
การ ฝึ กภาคปฏิบตั ิจนเกิ ดผล หรื อ การนําความรู ้ ไปประยุกต์ได้ และ ให้ผูเ้ รี ยนได้แสดง
ศักยภาพ หรื อสมรรถภาพในการเรี ยนรู ้ ได้ตามบรรรลุตามเป้ าหมายของแต่ละกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ได้ (สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์,2547: 17 - 21)
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แรงจูงใจ เป็ นคําใช้เพื่ออธิบายถึงการกระทําหรื อมีพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคล คําว่า
“แรงจูงใจ” มาจากคํากริ ยาในภาษาละตินว่า “Movere” (Kidd, 1973:101) ซึ่ งมีความหมายตรงกับคํา
ในภาษาอังกฤษว่า “to move” อันมีความหมายว่า “เป็ นสิ่ งที่โน้มน้าวหรื อมักชักนําบุคคลเกิดการ
กระทําหรื อปฏิบตั ิการ (To move a person to a course of action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงได้รับความ
สนใจมากในทุกๆวงการ โลเวลล์ (Lovell, 1980:109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็ น
กระบวนการที่ชกั นําโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบาง
ประการให้บรรลุผลสําเร็ จ” ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996:199) อธิบายว่าการจูงใจเป็ นภาวะใน
การเพิ่มพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ (อ้างถึงใน ปรี ยาพร, 2535) แรงจูงใจสามารถแบ่งเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ ดังนี้
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives)
แรงจูงใจภายในเป็ นสิ่ งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่ งอาจจะเป็ นเจตคติ ความคิด ความ
สนใจ ความตั้ง ใจ การมองเห็ น คุ ณ ค่ า ความพอใจ ความต้อ งการฯลฯ เป็ นสิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมค่อนข้างถาวร
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives)
แรงจูงใจภายนอกเป็ นสิ่ งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็ น
การได้รั บ รางวัล เกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย ง คํา ชม หรื อ ยกย่อ ง แรงจู ง ใจนี้ ไม่ ค งทนถาวร บุ ค คลแสดง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่ งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณี ที่ตอ้ งการสิ่ งตอบแทนเท่านั้น
แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุดว้ ยกันเช่น อาจจะเนื่ องมาจากความต้องการหรื อแรงขับ
หรื อสิ่ งเร้า หรื ออาจเนื่ องมาจากการคาดหวังหรื อจากการเก็บกดซึ่งบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตวั จะเห็นได้
ว่าการจูงใจให้เกิ ดพฤติ กรรมที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่ นอนเนื่ องจากพฤตกรรมมนุ ษย์มีความซับซ้อน
แรงจูงใจอย่างเดี ยวกันอาจทําให้เกิ ดพฤติ กรรมที่ ต่างกัน แรงจู งใจต่างกันอาจเกิ ดพฤติ กรรมที่
เหมือนกันก็ได้ ที่มาของแรงจูงใจที่สาํ คัญพอสรุ ปดังนี้
ความต้ องการ (Need)
เป็ นสภาพที่ บุคคลขาดสมดุ ลทําให้เกิ ดแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติ กรรมเพื่อสร้ าง
สมดุ ลให้ตวั เอง เช่ น เมื่ อรู ้ สึกว่าเหนื่ อยล้าก็จะนอนหรื อนั่งพัก ความต้องการมี อิทธิ พลมากต่อ
พฤติกรรมเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ นักจิตวิทยาได้
อธิ บายเรื่ องความต้องการในรู ปแบบต่างๆกันซึ่ งสามารถแบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์ได้
เป็ น 2 ประเภททําให้เกิดแรงจูงใจ ได้แก่ 1) แรงจูงใจทางด้านร่ างกาย (Physical Motivation) เป็ น
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ความต้องการเกี่ ยวกับอาหาร นํ้า การพักผ่อน การได้รับความคุม้ ครอง ความปลอดภัย การได้รับ
ความเพลิดเพลิน การลดความเคร่ งเคียด แรงจูงใจนี้ จะมีสูงมากในวัยเด็กตอนต้นและวัยผูใ้ หญ่ตอน
ปลายเนื่ องจากเกิดความเสื่ อมของร่ างกาย และ 2) แรงจูงใจทางด้านสังคม (Social motivation)
แรงจูงใจด้านนี้ สลับซับซ้อนมากเป็ นความต้องการที่มีผลมาจากด้านชี ววิทยาของมนุ ษย์ในความ
ต้องการอยูร่ ่ วมกันกับครอบครัว เพื่อนฝูงในโรงเรี ยน เพื่อนร่ วมงาน เป็ นความต้องการส่ วนบุคคลที่
ได้รับอิทธิ พลมาจากสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่ งในบางวัฒนธรรมหรื อบางสังคมจะมีอิทธิ พลที่
เข้มแข็งและเหนียวแน่นมาก
ความแตกต่างของแรงจูงใจด้านสังคมและแรงจูงใจด้านร่ างกาย คือแรงจูงใจด้านสังคม เกิด
จากพฤติ กรรมที่ เขาแสดงออกด้วยความต้องการของตนเองมากกว่า ผลตอบแทนจากวัตถุและ
สิ่ งของ
แรงขับ (Drives)
เป็ นแรงผลัก ดัน ที่ เ กิ ด จากความต้องการทางกายและสิ่ ง เร้ า จากภายในตัว บุ ค คล ความ
ต้องการและแรงขับมักเกิดควบคู่กนั เมื่อเกิดความต้องการแล้วความต้องการนั้นไปผลักดันให้เกิด
พฤติกรรมที่เรี ยกว่าเป็ นแรงขับ เช่ นในการประชุ มหนึ่ งผูเ้ ข้าประชุ มทั้งหิ ว ทั้งเหนื่ อย แทนที่การ
ประชุมจะราบรื่ นก็อาจจะเกิดการขัดแย้งหรื อเพราะว่าทุกคนหิ วก็รีบสรุ ปการประชุมซึ่งอาจจะทําให้
ขาดการไตร่ ตรองที่ดีกไ็ ด้
สิ่ งล่อใจ (Incentives)
เป็ นสิ่ งชักนําบุคคลให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่ จุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ถือเป็ นแรงจูงใจ
ภายนอก เช่ น ต้องการให้พนักงานมาทํางานสมํ่าเสมอก็ใช้วิธียกย่องพนักงานที่ไม่ขาดงานโดย
จัดสรรรางวัลในการคัดเลือกพนักงานที่ไม่ขาดงานหรื อมอบโล่ให้แก่ฝ่ายที่ทาํ งานดีประจําปี สิ่ งล่อ
ใจอาจเป็ นวัตถุ เป็ นสัญลักษณ์ หรื อคําพูดที่ทาํ ให้บุคคลพึงพอใจ
การตื่นตัว (Arousal)
เป็ นภาวะที่ บุคคลพร้ อมที่ จ ะแสดงพฤติ กรรม สมองพร้ อมที่ จ ะคิ ด กล้า มเนื้ อพร้ อ มจะ
เคลื่อนไหว นักกีฬาที่อุ่นเครื่ องเสร็ จพร้อมที่จะแข่งขันหรื อเล่นกีฬา องค์การที่มีบุคลากรที่มีความ
ตื่นตัวก็ยอ่ มส่ งผลให้ทาํ งานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์มีความตื่นตัว 3 ระดับคือ
การตื่นตัวระดับสู งจะตื่นตัวมากไปจนกลายเป็ นตื่นตกใจหรื อตื่นเต้นเกินไปขาดสมาธิ
การตื่นตัวระดับกลางคือระดับตื่นตัวที่ดีที่สุด
การตื่นตัวระดับตํ่ามักจะทําให้ทาํ งานเฉื่อยชา งานเสร็ จช้า
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การคาดหวัง (Expectancy)
เป็ นการตั้งความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นของบุคคลในสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น พนักงาน
คาดหวังว่าจะได้โบนัสประมาณ 4-5 เท่าของเงินเดือนในปี นี้ การคาดหวังทําให้พนักงานมีชีวิตชีวา
ซึ่งบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจผิดหวังก็ได้ สิ่ งที่เกิดขึ้นกับสิ่ งที่คาดหวังมักไม่ตรงกันเสมอไป ถ้า
สิ่ งที่เกิดขึ้นห่ างกับสิ่ งที่คาดหวังมากก็อาจจะทําให้พนักงานคับข้องใจในการทํางาน การคาดหวัง
ก่อให้เกิดแรงผลักดันหรื อเป็ นแรงจูงใจที่สาํ คัญต่อพฤติกรรม ถ้าสามารถกระตุน้ ให้บุคคลเรี ยนรู ้ที่
จะพัฒนาตนเองได้และพิจารณาผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่บุคคลคาดหวังว่าควรจะได้ก็จะเป็ น
ประโยชน์ท้ งั กับตัวบุคคลและหน่วยงาน
การตั้งเป้าหมาย (Goal setting)
เป็ นการกําหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ของบุคคลจัดเป็ นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูน้ ้ นั ในแสดงพฤติกรรมที่นาํ ไปสู่การได้มาซึ่ง
ส่ งผลให้มีแผนในการดําเนินการเหมือนเรื อที่มีหางเสื อ เพราะมีเป้ าหมายชัดเจน
ในด้านแหล่งที่มาของแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ (Motivating the Adult Learner)
AJAY (n.d) อธิบายว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ 6 ประการ ดังนี้
1. Social relationships: ความสัมพันธ์ทางสังคม ความต้องการมีปฎิสังคมกับเพื่อนใหม่
กลุ่มเพื่อน ( need for associations and friendships)
2. External expectations: ความคาดหวังจากภายนอก เป็ นการเรี ยนรู ้พฒั นาตนเพื่อเติมเต็ม
ตนเองตามความคาดหวังจากบุคคลภายนอก เป็ นได้ท้ งั ความคาดหวังที่ เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ( to fulfill the expectations or recommendations of someone)
3. Social welfare: เพื่อรองรับการทํางานเพื่อสังคม เป็ นการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อ
ตอบสนองต่อการทํางานส่ วนรวมของชุมชน สังคม( to improve ability to serve mankind)
4. Personal advancement: เพื่อให้ประสบความสําเร็ จในระดับที่สูงขึ้นไป เช่ นในการ
ทํางาน การแข่งขัน (to achieve higher status) (มักเกิดจากแรงขับ และ ความต้องการภายใน)
5. Escape/Stimulation: เป็ นการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ เพื่อหลีกหนี สิ่งจําเจ ปลดปล่อยตัวเองจาก
ความน่าเบื่อหน่ายในสิ่ งเดิมๆ (to relieve boredom)
6. Cognitive interest: เรี ยนรู ้เพื่อความต้องการของตนเอง เรี ยนรู ้เพราะอยากรู ้ สนใจที่จะรู ้
(learn for the sake of learning)
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แหล่งที่มาของแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ท้ งั 6 ปั จจัย ของ AJAY นี้ สอดคล้องกับ ข้อค้นพบ
ของ Cyri O.Houle (สุ วฒั น์ :2538 อ้างถึงใน สุ วฒั น์ :2551: 33) ที่จาํ แนกเหตุผลการเข้าสู่ การเรี ยนรู ้
ของผูใ้ หญ่ออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. มุ่งหวังเอาผลการเรี ยนไปใช้ประโยชน์ (Goal-Oriented) บุคคลต้องการเอาความรู ้ที่ได้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ แก้ไขปรับปรุ งงาน เพื่อต้องการความสําเร็ จตามเป้ าหมาย เชื่อว่า การได้รับ
วุฒิในสาขาวิชาที่เรี ยนสามารถทําให้บุคคลนั้นบรรลุเป้ าหมายได้
2. มุ่งหวังกิจกรรมด้านสังคม (Activity- Oriented) บุคคลต้องการมีการพบเพื่อนใหม่ ได้
รู ้จกั คนมากขึ้น มีโอกาสได้เข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมที่มีการจัดขึ้น
3.

มุ่งหวังความรู ้ (Learning-Oriented) บุคคลจะมีความมุ่งหวังที่จะได้รับความรู ้

ความเข้าใจในเนื้ อหา วิชานั้นจริ งๆ ต้องการมีความรู ้ความชํานาญในทักษะต่างๆตามเนื้ อหาวิชาที่
ตนสนใจ กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีความเหมาะสมกับกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองสูง
1.2.3 กระบวนการเรียนรู้ และขั้นตอนการเรียนรู้
สําหรับความหมายของ กระบวนการเรี ยนรู ้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ให้ความหมายกระบวนการเรี ยนรู ้ ว่าเป็ นกระบวนการที่ จะให้คนเรี ยนรู ้เพื่อที่จะเรี ยนต่อไปได้
สามารถจัดระเบียบความคิดและพัฒนาคุณภาพชี วิตของตัวเองเพื่อยกระดับความเป็ นอยู่ให้ดีข้ ึน
ตลอดจนเรี ยนรู ้ให้สามารถจัดการความยากจน รู ้จกั รักษาตัวให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ รวมทั้ง
รู ้จกั การประกอบอาชี พเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและเพิ่มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และประเทศอันเป็ นการเรี ยนรู ้ที่นอกเหนืออ่านออกเขียนได้และคิดเลขได้ (อุทุมพร
จามรมาน และคณะ, 2537: 7)
เกษม วัฒนชัย (2544 : 4 – 5) อธิบายว่า กระบวนการเรี ยนรู ้เป็ น หัวใจของการปฏิรูป
การศึกษา การพัฒนาคนและเศรษฐกิจของประเทศ ต้องอยูบ่ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ โดยต้องคํานึงถึง
คนเป็ นศูนย์กลาง ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self Learning) โดยการให้ทกั ษะการเรี ยนรู ้
เครื่ องมือการเรี ยนรู ้ เพื่อให้คนไทย พึ่งตนเองได้ มีการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องตลอดชี วิต (Life long
education) และทักษะการคิดเป็ น คือ คิดอย่างมีเหตุผล กระบวนการคิดตามหลักวิทยาศาสตร์
เสรี พงศ์พิศ (2532) (อ้างถึงใน ภัณฑิรา นันทพงษ์ และคณะ 2547: 28) ให้นิยามของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ คือ กระบวนการที่มีรากฐานอยูท่ ี่ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น ไม่ได้
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แยกการเรี ยนรู ้กบั วิถีชีวิต การรู ้ และการปฏิบตั ิ เนื้ อหาการเรี ยนรู ้เป็ นหนึ่ งเดี ยว กระบวนการต้อง
เหมาะสมกับท้องถิ่น ช่วยให้บุคคลและชุมชน ดําเนินชีวิตอยูไ่ ด้
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540) (อ้างถึงใน พัชรี ดํารงสุ นทรชัย,2550 : 85-86) ได้วิเคราะห์และ
ประมวลผลลักษณะกระบวนการเรี ยนรู ้ของบุคคลจนเกิดเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติของ
มนุษย์ ดังนี้
1. มนุ ษย์เรี ยนรู ้โดยการลองผิดลองถูก โดยมนุษย์จะมีการลองผิดลองถูกจากสิ่ งต่างๆ ที่
เกิดขึ้น และสะสมความรู ้ ความเข้าใจนั้นไว้ แล้วถ่ายทอดแก่ลูกหลานในเผ่าพันธุ์ของตน นานๆเข้า
ก็กลายเป็ นจารี ต ธรรมเนี ยม หรื อข้อห้ามใน”วัฒนธรรม” ของกลุ่มนั้นๆ เมื่อเวลาล่วงไปมนุษย์อาจ
ลืมเหตุผลที่มาของธรรมเนี ยมปฏิบตั ิไปแล้ว รู ้แต่ว่าในสังคมของตนต้องประพฤติปฏิบตั ิเช่นนั้น จึง
จะอยูร่ อดปลอดภัยหรื อแก้ไข/ป้ องกันปั ญหาได้
2. มนุ ษย์เรี ยนรู ้โดยการลงมือกระทําจริ ง ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีอยูจ่ ริ ง แล้วส่ ง
ต่อไปยังรุ่ นหลานแบบค่อยเป็ นค่อยไปกลายเป็ นแบบธรรมเนียมหรื อวิถีปฏิบตั ิ
3. การถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยการสาธิตวิธีการ การสั่งสอนด้วยการบอกเล่า (Oral Tradition)
และการสร้างความรู ้ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Literacy Tradition) ซึ่ งโดยทัว่ ไปการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาของชาวบ้านจะนิ ยมการสาธิ ตวิธีการ และสอนเป็ นวาจา ในกรณี ที่เป็ นศิลปะ / วิทยาการ
ระดับที่มีความซับซ้อน หรื อลึกซึ้ง จะใช้วิธีลายลักษณ์อกั ษรเป็ นรู ปของตําราตามความสะดวก และ
สอดคล้องกับพื้นฐานของชาวบ้าน และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยในการรับรู ้ของเจ้าของ
วัฒนธรรม
4. เรี ยนรู ้โดยพิธีกรรม ในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์และมีอาํ นาจโน้มน้าวให้คน
มีส่วนร่ วมรับเอาคุณค่าและแบบอย่างพฤติกรรมที่ตอ้ งการเน้นเข้าไว้ในตัว เป็ นการตอกยํ้าความเชื่อ
กรอบศีลธรรม จรรยาของกลุ่มชน แนวปฏิบตั ิ และความคาดหวัง โดยไม่ตอ้ งการจําแนก แจกแจง
เหตุผล แต่ใช้ศรัทธา ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมเป็ นการสร้างกระแสความเชื่อ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ แต่จะเน้นถึงผลที่เกิดต่อสํานึกของผูม้ ีส่วนร่ วมเป็ นสําคัญ
5. ศาสนา ทั้งในด้านหลักธรรมคําสอน ศีลและวัตรปฏิบตั ิตลอดจนพิธีกรรมและกิจกรรม
ทางสังคมที่มีวดั เป็ นศูนย์กลางของชุมชน ในเชิงการเรี ยนรู ้ มีส่วนตอกยํ้าภูมิปัญญาที่เป็ นอุดมการณ์
แห่ งชีวิต ให้กรอบและบรรทัดฐานความประพฤติ และให้ความมัน่ คง อบอุ่นทางจิตใจเป็ นที่ยดึ
เหนี่ยวแก่คน ในการเผชิญชีวิตบนความไม่แน่นอนอันเป็ นสัจธรรมอย่างหนึ่ง สถาบันศาสนา จึงมี
อิทธิพลต่อการเรี ยนรู ้ของคนที่อยูร่ ่ วมกันเป็ นหมู่เหล่า ศาสนาจึงเป็ นหลักในการบ่มเพาะทั้งความ
ประพฤติ สติปัญญา และอุดมการณ์แห่ งชีวิตไปพร้อมๆกัน ถือได้วา่ เป็ นการศึกษาที่มีลกั ษณะเป็ น
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องค์รวม และมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนที่นบั ถือศาสนานั้นๆ โดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งเป็ นแก่น
และกรอบในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
6. การแลกเปลี่ยนความรู ้/ประสบการณ์ ระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกันทั้งในชาติพนั ธุ์ ถิ่น
ฐานทํากิน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกับคนต่างวัฒนธรรม ทําให้กระบวนการเรี ยนรู ้ขยายตัวมี
ความคิดใหม่ วิธีการใหม่เข้ามา ผสมกลมกลืนบ้าง ขัดแย้งบ้าง แต่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ทั้งสาระ รู ปแบบ และวิธีการ กระบวนการเรี ยนรู ้ของคนในสังคมไทยจึงมีพลวัตร ส่ วนหนึ่ งไปกับ
กระแสเทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสารอันทันสมัย ส่ วนหนึ่ งไปกับโลกกายภาพหรื อธรรมชาติแวดล้อม
และอีกส่ วนหนึ่งมุ่งมัน่ ไปทางจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันก็มีการกระจายเครื อข่ายการขยายตัวของการ
เรี ยนรู ้กว้างขวางหลากหลาย สังคมไทยจึงเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีทางเลือกมากมาย และมี
เครื อข่ายแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีภูมิปัญญาทั้งเก่าและใหม่
7. การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม ได้มีคนพยายามเลือกเฟ้ นเอาความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบตั ิที่สืบทอดกัน
มาในสังคมประเพณี มาผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมให้ตรงกับฐานความเชื่อเดิม ขณะเดียวกันก็ แก้ปัญหา
ในบริ บทใหม่ได้ในระดับหนึ่ ง ดังนั้นการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมจึ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้อีก
ลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมไทย
8. ครู พกั ลักจํา เป็ นการเรี ยนรู ้ในทํานองแอบเรี ยน แอบเอาอย่าง แอบลองทําดู ตามแบบ
แผนที่เฝ้ าสังเกตอย่างเงียบๆ แล้วรับเอามาเป็ นของตนที่สามารถทําได้จริ ง วิธีน้ ีดูเผินๆ เป็ นเสมือน
การลักขโมยสิ่ งที่เป็ นภูมิปัญญาของผูอ้ ื่น แต่ในความเป็ นจริ งความหมายไม่ได้สื่อในทางไม่ดี หาก
เป็ นวิธีทางธรรมชาติธรรมดาในการเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น
นอกจากนั้น นักการศึ กษายังได้อธิ บายความหมายของการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกันในเชิ ง
กระบวนการ ว่า เป็ นกระบวนการทีเกิดการกระทํา หรื อประสบการณ์ที่ได้รับความรู ้ ทักษะ ความจํา
ความสามารถในการเก็บบันทึกข้อมูล ข่าวสาร การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้ Smith (1991) (อ้างถึงใน
ชาลิณี เอี่ยมศรี 2549:14) และกระบวนการนั้น ที่มีรากฐานอยูท่ ี่ประเพณี วัฒนธรรม การประกอบ
อาชี พ วิถีชีวิตท้องถิ่น ไม่ได้แยกการเรี ยนรู ้กบั วิถีชีวิต การรู ้และการปฏิบตั ิ เนื้ อหาการเรี ยนรู ้เป็ น
หนึ่ งเดี ยว กระบวนการต้องเหมาะสมกับท้องถิ่น ช่วยให้บุคคลและชุมชน ดําเนิ นชี วิตอยู่ได้( เสรี
พงศ์พิศ (2532) (อ้างถึงใน ภัณฑิรา นันทพงษ์ และคณะ 2547: 28)) และกระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั
ต้องอยู่บนพื้นฐานการเรี ยนรู ้ที่คาํ นึ งถึงคนเป็ นศูนย์กลางของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ( Self

ส่ งเสริ มให้เกิดการ

Learning) โดยการให้ทกั ษะการเรี ยนรู ้ เครื่ องมือการเรี ยนรู ้ เพื่อให้คน
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พึ่งตนเองได้ มีการเรี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สร้างทักษะการคิดเป็ น คือ มีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ตามหลักวิทยาศาสตร์ (เกษม วัฒนชัย 2544 : 4 – 5)
วิรัตน์ คําศรี จนั ทร์ (2553) (อ้างถึงใน วิรัตน์ คําศรี จนั ทร์ และ คณะ,2554: 5-8) อธิ บาย
ภาพรวมของศาสตร์ ว่าด้วยเรื่ องการศึกษาเรี ยนรู ้ ได้แบ่งพรมแดนแห่ งศาสตร์ และความรู ้ ออกเป็ น
ขอบเขตคลอบคลุมวิทยาการด้านการศึกษาเรี ยนรู ้ และการบริ หารจัดการความรู ้ โดยแบ่งไว้ ดังนี้

ศาสตร์และศิลป์ ที่วา่ ด้วยความรู้
Science of Knowledge
ศาสตร์และศิลป์ ที่วา่ ด้วยการสอนและถ่ายทอด
Science of Teaching

ศาสตร์ และศิลป์ ที่วา่ ด้วยการเรี ยนรู้
Science of Learning and Knowing

ศาสตร์การศึกษา
ศาสตร์การบริ หาร และจัดการความรู้

แผนภาพที่3 วงจรพรมแดนแห่งความรู ้ (วิรัตน์ คําศรี จนั ทร์ และ คณะ,2554: 5-8)
1. ศาสตร์ และศิลป์ ที่ว่าด้วยความรู ้ ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับความรู ้ หรื อ
Science of Knowledge ธรรมชาติของความรู ้ การสร้างความรู ้ ผูร้ ู ้ ซึ่ งในพรมแดนดังกล่าวนี้ ก็ควร
จัดหมวดหมู่ จําแนกเป็ นเชิงชั้นให้ได้ 5 ระดับ ที่เชื่อมโยงกันทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่ง คือ
ระดับอภิปรั ชญา เป็ นความรู่ เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ความคิดว่าด้วยความเป็ นจริ ง
สู งสุ ดของแต่ละสาขา แต่ละสังคม
ระดับปรัชญา เป็ นความรู ้ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการทางเหตุผล และตรรกศาสตร์
ระดับความรู้ โดยวิธีการวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ
ระดับประสบการณ์ และปรากฏการณ์ เชิ งสั มผัส อาศัยการตีความและให้ความหมาย
ของมนุ ษย์ และ ระดับการตื่นรู ้ จากภายในหรื อระดับที่ตอ้ งพัฒนาความละเอียดอ่อนภายในจิตใจ
ของมนุษย์
2. ศาสตร์และศิลป์ ที่วา่ ด้วยการสอน การถ่ายทอด ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี เทคนิ ค และ
ระบบปฏิบตั ิการในการสอน การถ่ายทอด การจัดสถานการณ์ หรื อให้ประสบการณ์ ความรู ้ และ
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ระบบภูมิปัญญา เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายเท ส่ งต่อ สื บทอดซึ่งอาศัย Science of Teaching เป็ นฐาน
การสร้างความรู ้ และชี้นาํ การปฏิบตั ิจากหลายสาขา ที่สาํ คัญคือ จิตวิทยาการสอน จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการบริ หารจัดการ ปั จจัยและองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการสอน และ การทําให้
ประสบการณ์จากแหล่งต่างๆเกิดการถ่ายเทและแลกเปลี่ยนกันได้ รวมไปจนถึงผูส้ อน ผูป้ ระกาศ ผู ้
แสดงความรู ้ วิทยาการและเทคโนโลยีที่เป็ นเครื่ องขยายขีดความสามารถทางการปฏิบตั ิการสอน
ตลอดจนการวิจยั ประเมิน วางแผน และการบริ หารจัดการ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการสอน
3.ศาสตร์ และศิลป์ ที่ว่าด้วยการรู ้และการเรี ยนรู ้ Science of Knowing ประกอบด้วยแนวคิด
ทฤษฎี เทคนิค วิธีการเกี่ยวกับ การเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนรู ้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ จิตวิทยาและศาสตร์ ที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบตั ิทางการเรี ยนรู ้ มิติการเรี ยนรู ้ ระดับการเรี ยนรู ้ ผลแสดงภาวการณ์
เรี ยนรู ้ หน่วยปฏิบตั ิทางการเรี ยนรู ้ ระบบการศึกษาเรี ยนรู ้ระดับต่างๆ รวมไปจนถึงวิทยาการ และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ศาสตร์ และศิลป์ ทั้ง 3 ขอบเขตนี้ เป็ นสาระสําคัญของศาสตร์ที่ว่าด้วย การศึกษา การจัดการ
ความรู ้ และการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่สามารถเชื่ อมโยงในสาขาวิชาการได้ในทุกแขนง รวมถึงทุก
หน่ วยสังคม ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม องค์การ ที่เกิดขึ้นในสังคม
ซึ่ ง สอดคลองกับ Marquardt (1996) (อ้างถึงใน สุ จิตรา ธนานนท์,2548:29 -33) จําแนกการเรี ยนรู ้
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ระดับบุคคล เป็ นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความรู ้ คุณค่าที่ได้รับ
จากการศึกษาด้วยตนเอง การเรี ยนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี และการสํารวจ การเรี ยนรู ้ระดับ
กลุ่ม เป็ นการเพิ่มพูนทักษะ และขีดความสามารถที่จะต้องใช้ท้ งั ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การ
เรี ยนรู ้ระดับองค์การ เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้และประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนความสามารถในการผลิต
องค์การในการปรับปรุ งการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การเรี ยนรู ้ระดับบุคคล (Individual Learning) เป็ นขั้นตอนแรกที่สาํ คัญ ที่บุคคลจ้ะต้องมี
การพัฒนาตนเองก่อนเป็ นลําดับแรก การเรี ยนรู ้วิธีการเรี ยนรู ้ (Learning How to Learn) เป็ นทักษะที่
สําคัญและจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ โดยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสําคัญ ดังนี้
ความต้องการของผูเ้ รี ยน (Learner Needs) คือ สิ่ งที่ผเู ้ รี ยนต้องการและสามารถนําไปใช้
เพื่อความสําเร็ จของการเรี ยนรู ้
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รู ปแบบการเรี ยนรู ้ (Learning Styles) คือ ลักษณะของแต่ละบุคคลที่ชอบ และมีวิธีการ
แก้ปัญหาแตกต่างกันไป
การฝึ กอบรม (Training) คือ การจัดกิจกรรมการสอน การฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของบุคคลในการเรี ยนรู ้
2. การเรี ยนรู ้ระดับกลุ่ม (Group Learning) การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม ปั จจัยที่สาํ คัญได้แก่
ความพึงพอใจในทีม ซึ่ งสามารถสร้างได้ดว้ ยการเปิ ดกว้างทางความคิด แนวคิด สร้างคุณค่าให้ทีม
ให้เหนื อกว่าคุณค่าของบุคคล และสร้างทีมให้เป็ นที่ผสมผสานของสมาชิก ส่ งเสริ มให้มีการพูดคุย
ถกเถียงซักถามกันอย่างกว้างขวาง เปิ ดโอกาสให้คนใส่ ความคิดเห็นลงไปในพันธกิจ เป้ าหมาย และ
กระบวนการทํางานขององค์การ เปิ ดโอกาสให้ได้ร่วมกิจกรรมเป็ นทีม
3. การเรี ยนรู ้ระดับองค์กร (Organization Leaning) การจัดการเรี ยนรู ้ระดับองค์การ เป็ นการ
จัด ให้สมาชิ ก ในองค์ก ารได้เรี ย นรู ้ ร่ว มกัน ระหว่างสมาชิ กในองค์การ การทํางานร่ ว มกัน การ
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน เป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์อดีต หรื อจากการผิดพลาดในการทํางาน ทําให้
มีความเข้าใจ มี การแข่งขัน ซึ่ งจะช่ วยให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ร่วมกันในระดับองค์การ และ
สามารถขยายไปสู่ การเรี ยนรู ้และการทํางานร่ วมกันในลักษณะเครื อข่ายได้
ภัณฑิรา นันทพงษ์ และคณะ (2547: 32) อธิบายถึงทฤษฎีกระบวนการเรี ยนรู ้มี วิธี ได้แก่
1. กระบวนการกลุ่ม (group process /group activities/ group dynamics) เป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของกลุ่มผูเ้ รี ยนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีแรงจูงใจ
ร่ วมกันในการทําสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด แต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพลต่อกันและกัน
2. การเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงร่ วมใจ (cooperative learning) เป็ นวิธีการเรี ยนที่เน้นการจัด
สภาพแวดล้อมเป็ นกลุ่มเล็กๆ สมาชิ กแต่ละคนจะต้องมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และในความสําเร็ จ
ของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น การแบ่งปั นทรั พยากรการเรี ยนรู ้ รวมทั้งการเป็ น
กําลังใจแก่กนั และกัน สมาชิ กแต่ละคนต้องรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเองพร้ อมๆกับ การดูแล
เพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสําเร็ จของแต่ละบุคคล คือ ความสําเร็ จของกลุ่ม ความสําเร็ จของ
กลุ่ม คือ ความสําเร็ จของแต่ละบุคคล หลักสําคัญคือผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มทํางานเล็กๆแต่คุณลักษณะ
แตกต่างกันอยู่ในกลุ่มเดี่ ยวกัน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนแต่ละคนนําศักยภาพของตนมาเสริ มสร้ าง
ความสําเร็ จ สมาชิ กมีการช่วยเหลือกัน ไว้วางใจ และยอมรับในบทบาทและผลงานของเพื่อนใน
กลุ่ม
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3. การเรี ยนรู ้แบบสรรค์สร้างความรู ้ (constructivist) เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนต้องการ
แสวงหาความรู ้ และสร้างความรู ้ ความเข้าใจขึ้นด้วยตนเอง ความแข็งแกร่ ง ความเจริ ญงอกงามใน
ความรู ้ จะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผูอ้ ื่น หรื อได้พบสิ่ ง
ใหม่ๆแล้วนําความรู ้ที่มีอยูม่ าเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิ่ งใหม่ๆ
โดยภาพรวมจากแนวคิดกระบวนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวข้างต้นนี้ จะพบว่าเป็ นลักษณะที่
สอดคล้องกับแนวทางของการจัดการความรู ้ ในลักษณะของแสวงหาความรู ้ จากในตัวบุคคลๆหนึ่ง
และขยายไปสู่บุคคลๆอื่นในระดับกลุ่ม หรื อ องค์กร เกิดเจริ ญงอกงามขึ้นได้ และ การเรี ยนรู ้แบบที่
จะทํา ให้เ กิ ด ข้อ ค้น คบความรู ้ ใ หม่ แ ละนํา ความรู ้ น้ ัน เข้า มาสู่ ใ นระดับ ตัว บุ ค คล องค์ก รได้น้ ัน
ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551:71-73) อธิ บายไว้ในรู ปแบบของกลยุทธ์ของที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ความรู ้ และการถ่ ายโอนความรู ้ หรื อการถ่ายทอดความรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ สุ จิตรา
ธนานนท์ (2548) และ ภัณฑิรา นันทพงษ์ และคณะ (2547) ดังนี้
1. การเรี ยนรู ้ระดับบุคคลเพียงคนเดียว กลยุทธ์ที่ใช้แสวงหาความรู ้ดว้ ยตัวเองคนเดียว เพื่อ
ตนเองคนเดียว ที่บุคคลนั้นสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองด้านความรู ้ มีดงั นี้
ทําตนเป็ นผูอ้ ยากรู ้อยากเห็นและช่างสังเกต โดยเฉพาะกับสิ่ งต่างๆรอบตัว ไม่ว่าจะเป็ น
บุคคล สิ่ งของ สัตว์ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ โดยต้องพยายามเข้าใกล้ หาโอกาส รับรู ้
สัมพันธ์ทุกสิ่ งทุกอย่างด้วยความเอาใจใส่ จริ งจัง
ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบโดยอาศัย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อถือได้ คือ เมื่อได้สมั ผัสรับรู ้สิ่งใดก็ต้ งั คําถาม แล้วกําหนดสมมุติฐาน
จากนั้น ทํา การศึ ก ษาหาข้อ มู ล หรื อ ความรู ้ อื่ น ๆมาประกอบเพิ่ ม เติ ม ให้เ พี ย งพอ เพื่ อ พิ จ ารณา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วจึงสรุ ปเป็ นคําตอบที่เป็ นความรู ้ ความเข้าใจนั้น
เปิ ดใจกว้างเพื่อรับรู ้ เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ โดยไม่ปิดกั้นการรับรู ้ ไม่ด่วนสรุ ปสิ่ งต่างๆ และ
พร้อมที่จะเผชิญสถานการณ์ทุกรู ปแบบ และเปิ ดใจกว้างเรี ยนรู ้พิจารณา วินิจฉัย เพื่อให้ได้ความรู ้ที่
ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความเป็ นจริ ง
อาศัยสื่ อต่างๆเป็ นเครื่ องมือเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลสารสนเทศ และแหล่งความรู ้อย่าง
หลากหลาย โดยอาศัยสื่ อที่หลากหลายศึกษาทําความเข้าใจ และทําความคุน้ เคยกับแหล่งความรู ้
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ ศูฯย์วิจยั ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ฯลฯ เมื่อถึงเวลาที่
ต้องการใช้แหล่งความรู ้ เหล่านั้น ก็สามารถใช้ได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลามาก ทําให้ได้ความรู ้ อย่าง
ถูกต้อง และมากเพียงพอตามความต้องการ
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พัฒนาบุคลิกภาพให้เป็ นผูม้ ีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้มีโอกาสได้พบปะสนทนา หรื อ
ร่ วมกิจกรรมกับบุคคลอื่นๆ จํานวนมาก ในหลากหลายโอกาส ต่างเวลา ต่างสถานที่ ทั้งที่ต้ งั ใจ และ
ไม่ ต้ ัง ใจ ซึ่ ง จะทํา ให้ไ ด้ค วามรู ้ เ พิ่ม ขึ้ น มาก เพราะบุ ค คลต่ า งๆย่อ มมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์
แตกต่างกันอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะความรู ้ที่เป็ นความรู ้แบบฝังลึก
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถสู งด้านภาษา โดยรวมไปถึงภาษาที่ไม่ใช่วจั นภาษาด้วย
เช่น ภาษาใบ้ สัญญาณ สื่ อ สัญลักษณ์ต่างๆ ภาษาเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่สาํ คัญและมีประสิ ทธิ ภาพ
มาก ในการเป็ นตัวนําและถ่ายทอดความรู ้ซ่ ึงกันและกันได้ ผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถทางภาษาสู งจึง
มีโอกาสได้รับความรู ้มากขึ้นด้วย
2. การเรี ยนรู ้ต้ งั แต่ระดับ 2 คนขึ้นไป กลยุทธ์ในการเรี ยนรู ้ในลักษณะที่มีบุคคล ตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปเผชิญสถานการณ์เดียวกัน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องร่ วมมือกันให้ประสานสอดคล้องกัน
แต่การรับรู ้และการเข้าใจจะเป็ นเฉพาะของส่ วนตน กลยุทธ์ที่จาํ เป็ น มีดงั นี้
การยอมรับความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน และยอมรับว่าใครมี
ความรู ้ ความสามารถด้านใด ควรได้รับการมอบหมายให้ทาํ อะไร
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่งกันและกันอย่างสมํ่าเสมอ ในทุกกรณี และทุกโอกาส
การช่ ว ยกัน เก็ บ สะสมประสบการณ์ ค วามรู ้ ไ ว้ใ ห้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ส่ ว นรวมและใช้
ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ซึ่งผลที่ได้จากการเยนรู ้น้ ี จะเป็ นความรู ้เกิดในระดับกลุ่ม องค์กร
ในส่ วนของการเก็บความรู ้ ที่ระดับปั จเจกบุคคล หรื อ องค์กรแสวงหามาได้น้ นั สามารถ
เก็บสะสมไว้ได้ 2 วิธี คือ การเก็บสะสมไว้โดยการจํา (remember) เป็ นการเก็บสะสมความรู ้ในตัว
มนุ ษย์โดยใช้สมอง สมองจะมีระบบจัดเก็บความรู ้จากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ต่างๆ ไว้โดย
อัตโนมัติ เมื่อใดที่ตอ้ งการใช้ความรู ้น้ นั หรื อต้องการตรวจสอบทบทวนบอกแก่ผใู ้ ด สามารถทํา
หรื อบอกได้โดยใช้วิธี ย้อนรําลึก (recall) ถึงสิ่ งนั้นด้วยตนเอง หรื อใช้สิ่งภายนอกช่วยกระตุน้ เร้าให้
เกิดการย้อนรําลึก (remind) และ การเก็บสะสมไว้โดยการบันทึก (record) เป็ นการเก็บสะสมความรู ้
ไว้ในทรัพยากรสารสนเทศ (information resource) ได้แก่วสั ดุบนั ทึกความรู ้ เครื่ องมือ สื่ อต่างๆที่มี
ลักษณะวิธีการบันทึก และการนํากลับมาใช้แตกต่างกันออกไป เมื่ อใดที่ ตอ้ งการนําความรู ้ น้ ัน
กลับมาแสดง หรื อนํากลับมาใช้ ก็ตอ้ งทําตามวิธีการเฉพาะสําหรับวัสดุบนั ทึกชนิดนั้นๆ
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นอกจากนั้น ในกระบวนการเรี ยนรู ้ ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนรู ้ของบุคคลจากการทํางาน การ
ใช้ชีวิต การเรี ยนรู ้ร่วมกัน หรื อการเรี ยนรู ้จากกันและกันกับบุคคลอื่นตามโอกาสต่างๆ กิจกรรม
ต่างๆเหล่านี้ จะทําให้เกิด การถ่ายโอนความรู ้ คือ การทําให้ความรู้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งขยายไปสู่ แหล่ง
ใหม่ๆ ในลักษณะการขยายจากคนสู่ คน ผ่านกระบวนการหรื อวิธีการที่มีปฏิสัมพันธ์กนั ในรู ปแบบ
ต่างๆ ทั้งที่ต้ งั ใจ หรื อไม่ต้ งั ใจก็ตาม ซึ่ งแนวคิดการถ่ายโอนความรู ้น้ ี สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะ
กระบวนการเรี ยนรู ้ของ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540) โดยการถ่ายโอนความรู ้เกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะ คือ
1. การถ่ายโอนความรู ้จากบุคคลสู่ บุคคล โดยการบอกหรื อสอน หรื อฝึ กกันตัวต่อตัว
โดยตรง หรื อจากการแอบสังเกต หรื อจดจําจากผูอ้ ื่น
2. การถ่ายโอนความรู ้จากบุคคลสู่ กลุ่ม โดยการบอกหรื อสอน หรื อฝึ กให้กนั โดยบุคคล
หนึ่งต่อกลุ่มคนจํานวนมาก เช่นการสอนในห้องเรี ยน การฝึ กอบรม
3. การถ่ายโอนความรู ้จากกลุ่มสู่ กลุ่ม โดยการมีปฏิสัมพันธ์กนั ของคน 2 กลุ่ม ที่มีความรู ้
แตกต่างกัน ทําให้เกิดการถ่ายโอน หรื อโยงความรู ้เข้าหากัน ผสมผสาน หรื อแลกเปลี่ยนความรู ้กนั
จากแนวคิดข้างต้น จะเห็นชัดว่า สอดคล้องกับภาพรวมในสังคมไทยในปั จจุบนั ในแง่ของ
การพัฒนาคนในสังคมเกษตรกรรม ที่กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ จะเป็ นลักษณะ
การถ่ายโอนความรู ้แลกเปลี่ยนความรู ้ ในรู ปแบบของกลุ่มหรื อ เครื อข่าย ที่เป็ นรวมตัวกันของคน
ในพื้นที่ เพื่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ เช่นการสร้าง
งาน การพัฒนาอาชีพ สวัสดิการการออม การสื บทอดภูมิปัญญาความรู ้ ซึ่ ง ศ.นิติ เอียวศรี วงศ์ 2538
กล่ า วถึ ง การเกิ ด กลุ่ ม ชุ ม ชนเรี ย นรู ้ ในความหมายใหม่ ว่ า เป็ นการเกิ ด ขึ้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ต้ ัง อยู่ใ น
ความสั ม พัน ธ์ ท างประเพณี หรื อ ระบบอํา นาจรั ฐ จัด ตั้ง แต่ ห มายถึ ง ผูค้ นมารวมกลุ่ ม กัน ด้ว ย
วัต ถุ ป ระสงค์ หรื อ เจตนคติ ที่ จ ะประกอบกิ จ กรรมอัน หนึ่ งอัน ใดร่ ว มกัน มี ก ารสื่ อ สารและมี
ความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่ องในระยะเวลาแน่ นอนหนึ่ ง มีพลังของการพัฒนาทั้งในระดับตัวตนปั จเจก
และระดับกลุ่ม ชุมชนส่ วนรวม (สุ ชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ,2548:25)
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1.2.4 ลักษณะการเรียนรู้ ของเกษตรกรในประเทศไทย
ความสําคัญของเกษตรกรในสังคมไทยซึ่ งเป็ นสังคมเกษตรกรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ผูป้ ระกอบอาชี พเป็ นเกษตรกร ซึ่ งเป็ นคนส่ วนใหญ่ของประเทศจัดเป็ นผูผ้ ลิตแหล่งอาหารเลี้ยง
ประชากรของประเทศ รวมถึงเป็ นผูผ้ ลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ ทั้งใน
และนอกประเทศ ดัง นั้น เกษตรกรหรื อ ผูป้ ระกอบอาชี พ ด้า นการเกษตร จึ ง ถื อ ได้ว่า เป็ นผูท้ ี่ มี
ความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเรา ดังนั้น การให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัว
เกษตรกรจึ งยังคงเป็ นสิ่ งสําคัญ ซึ่ งความหมายของคําว่า เกษตรกร ความหมายไว้คือ ผูท้ าํ การ
เกษตรกรรม (ราชบัญฑิตยสถาน,2546:144) เป็ นผูท้ ี่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็ น กสิ
กรรม (คือผูท้ ี่เพาะปลูกพืชเพียงอย่างเดียว เช่น ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน) ประมง และ การเลี้ยงสัตว์
ซึ่ง อาจเรี ยกว่า เกษตรกรด้านปศุสตั ว์
การแบ่งประเภทของเกษตรกรนั้น แสวง รวยสู งเนิ น (ม.ป.ป.) (อ้างถึงใน สุ มาลี สังข์ศรี
และคณะ(2553:32-33) ได้อธิบายจําแนกประเภทของเกษตรกรไว้ ดังนี้
1. เกษตรกรที่จาํ ใจจําเป็ นไม่มีทางเลือกอื่น เป็ นเกษตรกรที่ไม่ค่อยมีความรู ้ หรื อมีความรู ้
แต่เพียงเกษตรด้านเดียว ไม่มีความสามารถด้านอื่น จําเป็ นต้องเป็ นเกษตรกรไปเรื่ อย ๆ ทุกข์ลาํ บาก
ยากเข็ญอย่างไรก็ตอ้ งเป็ นเกษตรกรตลอดชีวิตด้วยความจําใจ และจะพยายามไม่ให้ลูกหลานตัวเอง
รับช่วงเป็ นเกษตรกรต่อจากตนเอง เพราะขาดความรู ้ที่จะทําการเกษตรให้ทาํ ได้ดี
2. เกษตรกรรับจ้าง เป็ นผูป้ ระกอบอาชี พที่หวังผลตอบแทนในการทําการเกษตรที่ดี มี
ค่าจ้างเป็ นรางวัล ซึ่งพบได้มากในประเทศที่พฒั นาแล้ว เช่น ในประเทศฝรั่งเศส เกษตรกรจะได้เงิน
กินเปล่า 40% ของรายได้หลัก เกษตรกรประเทศญี่ปุ่น จะได้ถึง 70% ในรู ปแบบต่างๆ ที่รัฐบาลและ
สังคมสนับสนุนให้เพื่อจ้างให้บุคคลเป็ นเกษตรกร จะทําหรื อไม่ทาํ ก็ได้ผลตอบแทน เช่น ปลูกข้าว
สาลี จะได้ผ ลตอบแทนจากกองทุ น ข้า วสาลี แม้ไ ม่ ปลู ก ข้า วสาลี ก็ไ ด้ผ ลตอบแทนจากกองทุ น
สิ่ งแวดล้อม หรื อปล่อยทิ้งให้ว่างเฉย ๆ เพื่อให้สัตว์แทะเล็มก็ได้ผลตอบแทนจากกองทุนการเลี้ยง
สัตว์ สาเหตุที่รัฐบาลต้องจ้างบุคคลมาเป็ นเกษตรกรเนื่องมาจาก เกษตรกรในประเทศมีจาํ นวนน้อย
มาก หากไม่จา้ งไว้ ประเทศอาจพบความอดอยากยากจนได้ จึ งจําเป็ นต้องจ้างประชาชนมาเป็ น
เกษตรกร และได้รับค่าจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม
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3. เกษตรกรมืออาชีพ เป็ นเกษตรกรที่ใช้ความรู ้เพื่อการประกอบอาชีพการเกษตรด้านต่างๆ
อาจมี การศึ กษา แต่ ก็ย งั ทําในรู ปแบบของการประกอบอาชี พ เน้นการสร้ างรายได้ โดยมองว่า
เกษตรกรรมเป็ นเพียงอาชี พหนึ่ งเหมือน ๆ กับอาชีพอื่น ๆ ที่ทาํ เพื่อให้มีรายได้จากการเกษตรเป็ น
รายได้หลักของตนหรื อครัวเรื อน
4. เกษตรกรเพื่อชีวิต เป็ นเกษตรกรที่ทาํ การเกษตรเพื่อการเลี้ยงตนเอง เลี้ยงผูอ้ ื่น ดูแลรักษา
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชี วิตของตนเองและผูอ้ ื่น เกษตรกรเหล่านี้ อาจจะมีกิจกรรมที่ทาํ ให้
เกิดรายได้บา้ ง ก็ถือว่าเป็ นเรื่ องภายนอก ไม่ใช่สาระสําคัญของการเป็ นเกษตรกร จึงอาจเรี ยกว่า เป็ น
เกษตรกรที่แท้จริ ง อันเนื่ องมาจากคําว่า เกษตร แปลว่า การใช้ที่ดินเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ใช่แปลว่าใช้
ที่ดินเพื่อการหาเงินอย่างที่มกั จะเข้าใจกันโดยทัว่ ไป
1.2.4 ลักษณะการเรียนรู้ ของเกษตรกรในประเทศไทย
การศึกษาถึงธรรมชาติ หรื อ ลักษณะการเรี ยนรู ้ของเกษตรกร อภิชิต ตานะเศรษฐ์ (2553)
ได้ทาํ วิเคราะห์องค์ประกอบหลักการเรี ยนรู ้ของเกษตรกรตามกระบวนการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
เกษตรกร ซึ่งได้ขอ้ สรุ ปที่สอดคล้องกับ แนวคิดและแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ดังนี้
1.เกษตรกรจะเรี ย นรู ้ ไ ด้ดี เมื่ อสิ่ งที่ จ ะเรี ย นรู ้ เ ป็ นปั ญหาของเกษตรกร คื อ การเรี ย นรู ้
จะต้องตรงกับสภาพปั ญหาและความความสนใจของเกษตรกร เกษตรกรจะสนใจลงมือปฏิบตั ิ แต่
ถ้าเกษตรกรรู ้วา่ การปฏิบตั ิน้ นั ไม่ได้นาํ มาซึ่งผลแต่อย่างใด เกษตรกรก็จะไม่สนใจเรี ยนรู ้
2. เกษตรกรจะเรี ยนรู ้ ได้ดี เมื่อสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้มีความท้าทายและสามารถบรรลุได้

คือ

เนื่ องจากเกษตรกรจะมีวิธีปฏิบตั ิและความรู ้ที่แตกต่างกัน การพัฒนาให้เกษตรกรทุกคนมีความรู ้
ความสามารถเพิ่มขึ้น เมื่ อมี ระดับปั ญหายากหลายระดับ และการมอบหมายให้เกษตรกรค้นหา
วิธีการแก้ไขปั ญหาตามระดับความยากง่าย เป็ นการชี้นาํ ให้เห็นว่า ปั ญหาที่จะแก้ไขมีความท้าทาย
และสามารถแก้ไขให้บรรลุได้
3.เกษตรกรจะเรี ยนรู ้ได้ดี เมื่อสิ่ งนั้นสอดคล้องกับระดับปัญหาของเกษตรกร คือเกษตรกรที่
มีอายุต่างกันมีความสามารถต่างกันย่อมเกิดการเรี ยนรู ้ต่างกัน
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4.

เกษตรกรจะเรี ยนรู ้ ไ ด้ดี เมื่ อเกษตรกรเป็ นผูเ้ ลื อก กําหนดวางแผนและตัดสิ นใจ

เอง คือ ให้เกษตรกรตัดสิ นใจเรี ยนรู ้ เอง กําหนดแนวทาง หลักสู ตรเอง และหาข้อตกลงร่ วมกัน
เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
5. เกษตรจะเรี ยนรู ้ได้ดี เมื่อเป็ นผูก้ าํ หนดหลักสู ตรเอง คือ การเรี ยนรู ้ต่างๆ ถ้าเกษตรกร
เพียงแต่รับฟั งไม่ลงมือปฏิบตั ิเกษตรกรจะเรี ยนรู ้ได้น้อย เกษตรจะเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี และสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้ได้เอง เมื่อเข้ามาเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องเเบบเน้นปฏิบตั ิจริ ง
6.

เกษตรกรจะเรี ยนรู ้ได้ดี เมื่ อได้ฝึกฝนเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับวิธีการเรี ยน คือ การแสวงหา

ความรู ้ วิธีคิดเป็ นขั้นตอน การทํางานแต่ละขั้นตอน

วิธีที่มาซึ่ งคําถาม เกษตรกรต้องการ

คําอธิ บายว่าทําไปทําไม ทําแล้วได้อะไร ทําอย่างนี้ จะนําไปสู่ ผลผลิตมากน้อยเพียงใด เกษตรกรจะ
ไม่มีความสุ ข ถ้าต้องการเรี ยนรู ้โดยไม่รู้วา่ เรี ยน ไปทําไม เรี ยนแล้วได้อะไร เรี ยนแล้วเกิดผลอย่างไร
7. เกษตรกรจะเรี ยนรู ้ได้ดี เมื่อได้รับการแจ้งผลและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกร
เอง คื อข้อมู ลย้อ นกลับ เป็ นสิ่ งสํา คัญ ในการพัฒ นาเกษตรกร เกษตรกรต้อ งการข้อ มู ลที่ เ ป็ น
ประโยชน์ เช่ น เมื่อมีการทดลองเกษตรกรอยากทราบว่าสิ่ งที่เขาปฏิบตั ิเขาทําได้ไหม ทําถูกต้อง
ไหม และคําตอบและการแนะนําของผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) จะต้องไม่ตอบเพียงว่าถูก
หรื อผิด จะต้องให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือว่าจะต้องทําอย่างไร ใช้เทคนิคอย่างไร จึงจะบรรลุผลที่ต้ งั ไว้
8.

เกษตรกรจะเรี ยนรู ้ได้ดี เมื่อมีการอภิ ปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน คือการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) ควรเปิ ดโอกาส
ให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แตกต่างและเกษตรกรต้องยอมรับความแตกต่างของคําตอบ การให้
เกษตรกรมองกันคนละมุมก็จะช่วยให้เกษตรกรมีการเรี ยนรู ้มากขึ้น
9. เกษตรกรจะเรี ยนรู ้ได้ดี เมื่อยู่ในบรรยากาศอารมณ์ทางบวก คือ อารมณ์ของเกษตรกร
ส่ วนใหญ่ มีส่วนสําคัญในการเรี ยนรู ้ ถ้าเกษตรกรมุ่งมัน่ เกินไป การคิดปฏิบตั ิก็จะบกพร่ อง ดังนั้น
การเร่ งรัดด้วยเวลาหรื อความกังวลต่างๆก็ทาํ ให้ความสามารถในการคิดน้อยลง
10. เกษตรกรจะเรี ยนรู ้ได้ดี เมื่ออยูใ่ นบรรยากาศที่เอื้ออํานวย คือ การสนับสนุนการเรี ยนที่
ดี บรรยากาศสถานที่ สื่ ออุปกรณ์ ต่างๆ มี ใช้อย่างเพียงพอรวมถึ งการจัดการของผูอ้ าํ นวยความ
สะดวก (Facilitator) การใช้มาตรการต่างๆ จะต้องเป็ นไปตามข้อตกลงร่ วม
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นอกจากนั้น การเรี ยนรู ้ในมิติของเกษตรกร จะเป็ นลักษณะการเรี ยนรู ้ที่มาจากทั้งแบบนอก
ระบบการศึกษาและแบบตามอัธยาศรัย ตั้งแต่เกิดไปตลอดชีวิต ตั้งแต่การเรี ยนรู ้จากในบ้าน จากพ่อ
แม่ เรี ยนรู ้ ในด้านวิชาการ วิถีชีวิต งาน ศิลธรรม เรี ยนรู ้ จากชุ มชน จากวัด จากแหล่งเรี ยนรู ้ จาก
ธรรมชาติ ซึ่ งแต่ละคนมีรูปแบบการเรี ยนรู ้ที่ไม่เหมือนกัน มีนกั การศึกษาหลายท่านได้อธิ บายถึง
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ ละการถ่ า ยโอนความรู ้ ข องเกษตรกรหรื อ ในชุ ม ชนชนบทไทย ดัง เช่ น ผล
การศึกษาของ ปฐม นิคมานนท์ (2535) (อ้างถึงในพัชรี ดํารงสุ นทรชัย,2550:87) อธิบายถึงลักษณะ
การเรี ยนรู ้และระบบถ่ายทอดความรู ้ของคนในชุมชนชนบทไทย จําแนกออกเป็ น 5 รู ปแบบ คือ
1. การสื บทอดความรู ้ในเชิงอาชีพของหมู่บา้ น
2. การสื บทอดอาชีพหรื อความถนัดเฉพาะอย่างภายในครอบครัว ในสายตระกูล
3. การเรี ยนจากผูร้ ู ้ในลักษณะของการไปอยูฝ่ ึ กงาน หรื อบวชเรี ยนในวัด การเรี ยนโดยการ
จ่ายค่าเล่าเรี ยน การทํางานระบบกลุ่มและเจ้าหน้าที่ภายนอกมาจัดสอนให้
4. การฝึ กสอนด้วยตนเอง เกิดจากความรู ้สึกชอบสิ่ งนั้นมาตั้งแต่เด็ก การได้เห็นตัวอย่าง
แล้วทําตาม และการมีผชู ้ ้ ีแนะในชั้นต้น
5. การเรี ยนรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากความบัง เอิ ญ เช่ น การฝั น หรื อมี อ ํา นาจเข้า สิ ง ทํา ให้ มี
ความสามารถบางอย่าง
รัตนา ชูแสง อธิ บายลักษณะการเรี ยนรู ้ที่พบในชุมชน ไว้ 7 รู ปแบบ ด้วยกันประกอบด้วย
(อ้างถึงใน เกษม วัฒนชัย,2549:82-86)
1. เรี ยนรู ้โดยการฝึ กอบรม กิจกรรมการฝึ กอบรมสามารถเติมเต็มความรู ้ในจุดที่ขาดหายไป
ได้ กิจกรรมสามารถจัดได้หลายรู ปแบบ
2. เรี ยนรู ้จากการซึ มซับ เป็ นการเรี ยนรู ้จากบุคคล หรื อสถานที่ที่เราได้เห็ นได้สัมผัส เช่น
จาก พ่อแม่ ครู สถานที่ต่างๆ เช่น วัด เรี ยนรู ้ถึงความสงบ
3. เรี ยนรู ้จากการสนทนากัน หมายถึงการสนทนามีการพูดคุยปุจฉา-วิสัชนากันอย่างเป็ น
ธรรมชาติ มีความเป็ นธรรมชาติ นําไปสู่ การวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนําเรื่ องราวเหล่านั้นไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ แล้วนํากลับมาสรุ ปพูดคุยกันและนําไปเรี ยนรู ้ร่วมกัน
4. เรี ยนรู ้จากการศึกษาดูงาน การเรี ยนรู ้นอกสถานที่ โดยเนื้อหาคือ เราสนใจจะเรี ยนรู ้เรื่ อง
อะไร จัดกระบวนการลงไปศึกษาดู ได้ท้ งั ระยะเวลาสั้นๆ หรื อ ระยะเวลายาว
5. เรี ย นรู ้ จ ากชุ ม ชนศึ ก ษา ในแต่ ล ะชุ ม ชน มี สิ่ง ที น่ า สนใจมี อ ยู่ม ากมายที่ จ ะเรี ย นรู ้ ไ ด้
ประวัติศาสตร์ของชุมชน คุณค่าของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. เรี ยนรู ้จากกิจกรรมสื่ อสารประชาสัมพันธ์ คือ จากระบบสื่ อสารที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และ
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7. เรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิจริ ง คือการเรี ยนรู ้ต่างๆในสมอง เมื่อถูกนําไปปฏิบตั ิ จึ งเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ซึมซับเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิต
ในแง่ของงานส่ งเสริ มการเกษตร ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2553: 2-4) ได้อธิ บายลักณะ
ของการให้ความรู ้เกษตรกร ในมิติของการถ่ายทอดความรู ้ไปสู่เกษตรกร แบ่งออกได้เป็ น 3 ยุค ดังนี้
ยุคของการเรียนรู้ผ่านการสื่ อสาร
การส่ งเสริ มการเกษตรตามกระบวนทัศน์เดิมในช่วงต้น-ปลายยุคปฏิวตั ิเขียว (ค.ศ.1960s1980s) มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรื อ การเกษตรแผนใหม่สู่ เกษตรกร โดยคาดหวังว่า
เกษตรกรจะรั บเทคโนโลยีเหล่ านั้นไปเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต การถ่ ายทอดความรู ้ เป็ น
ลัก ษณะการสื่ อสารส่ ว นบุ ค คลจากเจ้า หน้ า ที่ นั ก ส่ ง เสริ มการเกษตร นั ก วิ ช าการ การใช้
สื่ อสารมวลชน เช่ น วิทยุและโทรทัศน์ และใช้สื่อต่างๆเพื่อนําสารในรู ปของ ชุ ดความรู ้สําเร็ จรู ป
ให้กบั เกษตรกร การสื่ อสารเป็ นไปในแนวคิด รู ปแบบการถ่ายทอดข่าวสาร (Transmission model)
S-M-C-R เป็ นการสื่ อสารทางเดียว เกษตรกร อยูใ่ นบทบาท “ผูร้ ับสาร” ที่ส่งมาจาก “ผูร้ ู ้”
ยุคของการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม
ยุคหลังปฏิวตั ิเขียว (ค.ศ.1980s) การสื่ อสารตามแบบ S-M-C-R ถูกวิพากษ์ว่าเป็ นรู ปแบบ
การถ่ายทอดความรู ้ที่ไม่ประสบผลสําเร็ จ การสื่ อสารทางเดี ยว ผูส้ ่ งสาร ครอบงําความคิดและมี
อํานาจเหนือ ผูร้ ับสาร กระบวนทัศน์การถ่ายทอดความรู ้ มุ่งไปสู่ กระบวนการมีส่วนร่ วม ใช้กลยุทธ์
ต่างๆ เช่น สนับสนุ นการร่ วมคิดร่ วมแก้ของเกษตรกร ให้ความสําคัญกับกระบวนการที่เกิดความรู ้
ความเข้าใจและความคิดของเกษตรกรในการเรี ยนรู ้ และรับ หรื อ ไม่รับสิ่ งใหม่ๆ การสื่ อสารความรู ้
ผ่านเพื่อนเกษตรกรด้วยกันที่มีความรู ้ ความชํานาญ ( famer-to famer communication) (กาญจนา
แก้วเทพ และ สมสุ ข หิ นวิมาน ,2551: 668)
ยุคของการเรียนรู้ด้วยการเสริมพลังการเรียนรู้
ในยุคปั จจุบนั การพัฒนาหวังผลที่มุ่งเน้นสร้างความยัง่ ยืน นอกจากการสนับสนุ นการมี
ส่ วนร่ วมของเกษตรกร ยังให้ความสําคัญกับ ภูมิปัญญาและกระบวนการเรี ยนรู ้ของเกษตรกร โดย
การหนุนเสริ มให้เกิดช่องทางและกลไกการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ผ่านเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
แบบไม่เป็ นทางการหรื อกึ่งทางการ เช่ น เวทีชุมชน กลุ่ม/เครื อข่าย/ศูนย์การเรี ยนรู ้ และโรงเรี ยน
เกษตรกร/โรงเรี ยนชาวนา โดยความรู ้ที่สื่อสาร มีการผสมผสานความรู ้สากล หรื อเรี ยกว่าความรู ้ชดั
แจ้ง (explicit knowledge) กับความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์จริ ง จนเป็ นส่ วนหนึ่งของภูมิปัญญาที่ฝัง
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ในตัวคน (tacit knowledge) แนวคิดนี้ เกษตรกรมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง
(active learner) โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทําหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก
(facilitator)
กระบวนการเรียนรู้ ของเกษตรกรไทย
จากแนวคิ ดข้างต้น ในปั จจุ บนั ภาพรวมการจัดการเรี ยนรู ้ ในสังคมไทย สําหรั บผูใ้ หญ่
รัฐบาลมุ่งส่ งเสริ มในแง่การเสริ มพลังการเรี ยนรู ้ ผ่านการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ในลักษณะการศึกษา
นอกระบบ และตามอัธยาศรัย ที่มุ่งสร้างให้เกิดเป็ น สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่มีการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันของบุคคล และเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลาจากการดําเนิ นชีวิตประจําวัน และนําไปสู่ มาใช้
ความรู ้ต่างๆให้เป็ นประโยชน์ การเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัยเกิดขึ้นได้หลายทาง เช่นการเรี ยนรู ้ จากการ
ทํางาน ประชาคม ครอบครัว เพื่อน การเล่น งานอดิเรก สื่ อมวลชน ชุมชน เครื อข่าย ผูอ้ าวุโส ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญา ชาวบ้าน เวทีชุมชน จากการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรม เรี ยนรู ้จากชีวิต
และจิตสํานึ กของตนเอง และจากการแก้ปัญหา และสิ ทธิ ของแต่ละบุคคลที่เลือกจะเรี ยนรู ้ หา
ประสบการณ์ให้แก่ตนเองตามความเหมาะสมและสไตล์การเรี ยนรู ้ของแต่ละคลที่ถนัด เช่น อ่าน
หนังสื อ ดูรายการที่ให้ความรู ้ที่จดั ขึ้น ทางโทรทัศน์ ฟั งข่าววิทยุ อ่านหนังสื อพิมพ์ หรื อแม้แต่การ
ท่องเที่ยวไป ตามสถานที่ต่างๆ และท้ายสุ ดรัฐตั้งเป้ าให้คนในสังคมสามารถบูรณาการความรู ้ต่างๆ
เหล่านั้นไปสู่การดํารงชีวิต ดํารงตนได้เองอย่างยัง่ ยืนในสังคม
สิ่ งหนึ่ งที่สะท้อนให้เห็นชัดในแง่ของการให้เกิดการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ นักคิดหลายคนให้
ความสําคัญกับ “ประสบการณ์ ” การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ เดิ ม ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ และ
นําไปสู่ การสร้างให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในตัวบุคคล เพราะผูใ้ หญ่การเรี ยนรู ้แตกต่างกับเด็กในแง่
ที่ ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้เพื่อนําไปสู่ การดําเนินชีวิตจริ งในสังคม สู่ การแก้ปัญหา การพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่
ในครอบครั ว ในการทํางานประกอบอาชี พ ดังนั้นจะเห็ นว่า หลายๆโครงการหรื อกิจกรรมใน
การพัฒาคนของประเทศ มุ่งไปสู่ การนําแนวคิดการ ให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นในตนเอง
เพื่อนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงความรู ้ พฤติกรรม ในการดําเนิ นชี วิต เน้นกิ จกรรมหรื อเทคนิ คการ
เรี ยนรู ้ที่มีการปฏิบตั ิจริ ง ลงทือกระทํา โดยผ่านประสาทรับรู ้ 3 ทาง คือ การรับรู ้ทางสายตาโดยการ
มองเห็น (Visual percepters) การรับรู ้ทางโสตประสาทโดยการได้ยนิ (Auditory percepters) และ
การรับรู ้ทางร่ างกายโดยการเคลื่อนไหวและการรู ้สึก (Kinesthetic ercepters) รวมถึงกิจกรรมที่เกิด
การเรี ยนรู ้ ภายในตัวผูเ้ รี ยน รวมถึงการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างบุคคลอื่นๆ อย่างเป็ นระบบ เพื่อการ
แก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นหรื อในการดําเนินชีวิตของตนเอง
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ตัว อย่า งเช่ น ในการส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องเกษตรกรไทย โดยนํา หลัก การ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และแก้ไ ขปั ญ หามา รวมกับ หลัก การมี ส่ ว นร่ ว มที่ ดึ ง คนในชุ ม ชนมาเกิ ด เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน 5 ขั้น ของ มณี นุช และคณะ(2010) และ จากการศึกษากระบวนการ
เรี ยนรู ้ แ ละวิ ถี คิ ด ของเกษตรกร บ้า นท่ า ตะเภา จัง หวัด ตราด ของ สดายุ รั ต น์ รามัญ วงษ์
(2550:บทคัดย่อ) พบว่า เกษตรกรลักษณะการเรี ยนรู ้มาจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ได้แก่ การเรี ยนรู ้
จากบรรพบุรุษ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้จากผูน้ าํ และผูเ้ ชี่ยวชาญ และ การเรี ยนรู ้จากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหมู่เกษตรกรด้วยกันเอง และยังพบว่า ขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ของ
เกษตรกรมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับรู ้และตระหนักในปั ญหา ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา ขั้นการ
กําหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา ขั้นการดําเนิ นการแก้ไขปั ญหา ขั้นประเมินผลการแก้ไขปั ญหา ซึ่ ง
เป็ นกระบวนการอย่างเป็ นระบบ ดังนี้
1.ขั้นการรับรู้และตระหนักปัญหา

5.ขั้นประเมิลผลการ
แก้ไขปัญหา

4.ขั้นการดําเนินการ
แก้ไขปัญหา

2.ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา

3.ขั้นการกําหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหา

แผนภาพที่ 4 รู ปแบบการเรี ยนรู ้และวิธีคิดของเกษตรกร (มณี นุช และคณะ,2010)
จากแนวคิด นี้ จะเห็ น ได้ว่า เห็ น ว่าสอดคล้องและเที ยบเคี ยงกับ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ของ
David Kolb ที่ได้อธิบายในเรื่ องของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ในเชิงประสบการณ์ (Experiental Learning)
ของบุคคล จากสิ่ งที่เกษตรกรเข้าไปเกี่ยวกับปั ญหา ตระหนักร่ วมกับผูอ้ ื่น สัมผัสหรื อจากความรู ้
รู ้สึก (Learning form Feeling) ของตนเอง นํามาสู่ การเรี ยนรู ้จากการสังเกตและไตร่ ตรอง
(Reflective Observation) เป็ นลักษณะการเรี ยนรู ้ที่เกษตรกรจะใช้การคิดไตร่ ตรองอย่างละเอียด
รอบคอบ วิเคราะห์ถึงสภาพปั ญหา พิจารณาปั ญหาต่างด้วยตนเอง และร่ วมกับผูอ้ ื่น จากนั้น จึงการ
สังเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา ในลักษณะการวิเคราะห์เชิ งรู ปธรรมที่สามารถนําไป

57

ปฏิบตั ิได้ เกษตรกรจะใช้การคิดอย่างมีเหตุผลมากกว่าความรู ้สึก เป็ นการเรี ยนรู ้ที่จะดําเนินการอย่าง
มีระบบ และพิจารณาตามสภาพจริ ง หรื อสภาวะจริ ง ในการคิดค้นหาหลักการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา
ซึ่ งลักษณะนี้ ยังสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ แบบโยนิ โสมนัสิการ เป็ นการเรี ยนรู ้แบบเพื่อแก้ปัญหา
(แบบอริ ยสัจจ์)คิดอย่างเป็ นไปตามเหตุและผล สื บสาวจากผลไปหาเหตุ แล้วแก้ไขที่ตน้ เหตุ และ
ต้องกําหนดรู ้ และทําความเข้าใจปั ญหา ให้ชดั เจน แล้วคิดแก้ไขเหตุของปั ญหาให้ตรงจุด และต้อง
เป็ นการแก้ไขที่ปฏิบตั ิได้จริ ง นําไปสู่การเรี ยนรู ้จากการทดลองและปฏิบตั ิจริ ง (Learning by Doing)
ที่เป็ นแนวทาง ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้จอห์นดิวอี้ (John Dewey) “Learning by doing” “หรื อการ
เรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิจริ ง ที่ให้ความสําคัญกับการลงมือกระทําของมนุษย์จะก่อให้เกิดประสบการณ์
เกิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์น้ นั ๆ
แนวคิ ด ดัง กล่ า ว จะเห็ น ว่ า เป็ นการเสริ ม พลัง การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ฐ านคิ ด ต่ อ การสร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ของบุคคล ที่อยู่นอกระบบการศึกษาด้วยตัวของบุคคลเอง เพื่อตอบสนองการ
ดําเนิ นกิจกรรมในวิถีชีวิต ที่เป็ นลักษณะการเรี ยนรู ้ที่เอาชีวิตเอาปั ญหาเป็ นตัวตั้ง เป็ นกระบวนการ
การเรี ยนรู ้ในลักษณะอริ ยสัจ 4 คือ เรี ยนรู ้ทุกข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค และ พบว่า ส่ งเสริ มเสริ มการ
เรี ยนรู ้ในชุ มชนเกษตรกรรม ส่ วนใหญ่เป็ นรู ปแบบของกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในลักษณะกลุ่ม หรื อ
ชุมชนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เช่น สุ ชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2548:105-107) ได้ทาํ การวิจยั “การศึกษา
ทางเลือก: ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์” โดยศึกษาการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ในพื้นที่ทุกภาคของ
ประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ชุมชน องค์กรที่รวมตัวกันเพื่อจัดการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ในชีวิตจริ ง
มี แ บบแผนการจัด การ เนื้ อ หาสํ า หรั บ การถ่ า ยทอดกัน ในกลุ่ ม ในชุ ม ชน หรื อ การฝึ กอบรม
แลกเปลี่ยนความรู ้ ขา้ มชุ มชนโยทําการศึ กษา209 กรณี และมี ผลการสังเคราะห์ รู ปแบบและ
กระบวนการสร้างความรู ้ของกลุ่ม ชุมชนเรี ยนรู ้ ดัง แผนภาพที่ 5
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 บรรยาย
 ความรู้ในชุมชน
 วิทยากรนอกชุมชน
ถ่ายทอด
 สรุ ปบทเรี ยน
 เวทีวิเคราะห์

ปรับปรุ ง

สาธิต

 ทําให้ดู
 อยูใ่ ห้เห็น
 ดูงาน

ปฏิบตั ิ
 ทดลองทํา
 แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้

แผนภาพที่ 5 รู ปแบบและกระบวนการสร้างความรู ้ของกลุ่ม ชุมชนเรี ยนรู ้
(สุ ชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ,2548:105)
รู ปแบบกระบวนการจะเป็ นลักษณะที่หมุนวนกลับไปมาของการสื่ อสาร มีรายละเอียด
ดังนี้
1. การถ่ายทอด ความรู ้ ทฤษฎี หรื อ ภูมิปัญญา โดยผูร้ ู ้ ผูจ้ ดั วิทยากร ในรู ปแบบของการ
บรรยาย การบอกเล่า การถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด
2. การสาธิต เป็ นลักษณะเด่นของกลุ่มสายครู ภูมิปัญญา เช่นนาฎศิลป์ พื้นบ้าน การช่าง และ
กลุ่มกิจกรรมอาชีพ เช่น การทําเกษตรอินทรี ย ์ การแปรรู ปผลผลิต การสาธิ ตทั้งภายในกลุ่ม ชุมชน
หรื อ เรี ยนรู ้ดูงานข้ามกลุ่ม ชุมชน
3. การปฏิบตั ิ เน้นการเรี ยนรู ้จากปั ญหาจริ ง สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้จริ ง การปฏิบตั ิหรื อ
ลงมือทํา ทดลอง พิสูจน์ ถกเถียง มีการสังเกต เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน เป็ นลักษณะ
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learning center) ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้และ
ต่อยอดความรู ้ดว้ ยตนเอง
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4.การปรับปรุ ง ได้แก่ การประชุมเพื่อสรุ ปบทเรี ยน การติดตามผล การวิจยั การสร้างความรู ้
การนําความรู ้มาใช้แก้ปัญหา หรื อถอดบทเรี ยนเพื่อพัฒนากลุ่ม ยกระดับปริ มาณและคุณภาพ แล้ว
นําไปถ่ายทอด หรื อ ปฏิบตั ิใหม่ กลับไปกลับมา
รู ปแบบและกระบวนการสร้างความรู ้ของกลุ่ม ชุมชนเรี ยนรู ้ สามารถจําแนก เป็ นขั้นตอน
กระบวนการ และเครื่ องมือได้ ดังนี้
ขั้นตอน
ศึกษาตัวความรู ้

ผูร้ ู ้ช้ ีแนะ

ทดลองปฏิบตั ิ

ประเมินผล

สังเกต /เก็บข้อมูล
สรุ ปบทเรี ยน /แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

กระบวนการ
ถ่ายทอด/อบรม/บรรยาย

สาธิต

สรุ ปบทเรี ยน/ประเมินผล

พัฒนา

ทดลองปฏิบตั ิ

เครื่องมือ
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ธรรมชาติ ศิลปะ สื่ อ ข้อมูล ประสบการณ์

แผนภาพที่ 6 รู ปแบบและกระบวนการสร้างความรู ้ของกลุ่ม ชุมชนเรี ยนรู ้
(สุ ชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ,2548:107)
อกจากนั้น สุ ชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2548:115-119) อธิบายถึงปั จจัยอุปสรรคที่ส่งผล
ต่อพลังการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม ชุมชน แบ่งเป็ นอุปสรรคภายใน และ อุปสรรคภายนอก สรุ ปได้ ดังนี้
1.อุปสรรคภายใน ได้แก่
1.1 อุปสรรคทางแนวคิด หมายถึง กลุ่ม ชุ มชนจํานวนมากที่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังดําเนิ น
“กระบวนการเรี ยนรู ้อยู”่ จึงไม่ได้ให้ความสําคัญในการยกระดับเนื้ อหาและ กระบวนการที่ตนเองมี
หลายกลุ่มมุ่งเน้นการดําเนิ นกิจกรรมที่มองปลายทางแก้ปัญหาเศรษฐกิ จ การเงินเป็ นหลัก ละเลย
กระบวนการ ละเลยกลไกที่จะการพัฒนาจิตใจ หรื อยกระดับความรู ้ความเข้าใจ เหล่านี้ มีลกั ษณะ
สองประเภทคือ ประเภทไม่ตอ้ งการให้รัฐหน่ วยงานภายนอกมายุ่งเกี่ ยวเลย ไม่ว่าจะควบคุมหรื อ
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สนับสนุ น มุ่ งจัดการภายในของกลุ่ มเอง และ ประเภทรอร้ องขอการสนับสนุ นจากรั ฐ มองว่า
บทบาทหลักรัฐต้องเข้ามาเป็ นแกนดําเนินการ
1.2 อุปสรรคที่บางกลุ่มชุมชน ยึดติดในกรอบประสบการณ์เดิม ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลใหม่ เงื่อนไขใหม่ ทําให้ไม่สามารถพัฒนาความรู ้ หรื อ กิจกรรมนอกเหนือจากกรอบเดิมๆได้
1.3 อุปสรรคด้านองค์ความรู ้ที่มีอยู่ในกลุ่ม ชุมชน ส่ วนใหญ่เป็ นองค์ความรู ้ที่ไม่ได้ถูกด
จัดระบบ ไม่มีการจัดทําข้อมูลหรื อลายลักษณ์อกั ษรหรื อบันทึกในรู ปแบบต่างๆไว้ จะเป็ นอุปสรรค
ในเชิ งกระบวนการถ่ ายทอดความรู ้ กระบวนการถ่ ายทอดอาศัยการสร้ างความคุ น้ เคยที่ ตอ้ งใช้
เวลานาน อาศัยการสังเกตจดจําจากผูเ้ รี ยนเอง และหากการถ่ายทอดขาดช่วง ความรู ้สามารถสุ ญหาย
ได้
1.4 อุปสรรคด้านกลุ่ม ชุมชน ที่อยูใ่ นภาวะยากลําบาก เช่น ขาดแคลน ทรัพยากรเครื่ องมือที่
จําเป็ น บุ คลากรที่ มีความรู ้ ทกั ษะความชํานาญ และงบประมาณทุ นทรั พย์ เหล่านี้ ส่ งผลต่อการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
2.อุปสรรคภายนอก
2.1 ความไม่เข้าใจจากภาครัฐและสังคมในกระบวนทัศน์ต่อการเรี ยนรู ้ การศึกษาที่ไม่ใช่ใน
ระบบ เป็ นรู ปแบบของกลุ่ม ชุมชน
2.2 ขาดการสนับสนุน ไม่มีการรับรอง ไม่มีความชอบธรรม และ
2.3 ทัศนคติของสังคม ที่มองกลุ่ม ชุมชน จํานวนมากเป็ น คู่ขดั แย้ง ของรัฐ
ในด้านของปั จจัยสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้ของเกษตรกร มณี รัตน์ ประกัน (2549:12)
ได้สรุ ปปั จจัยสนับสนุ นกระบวนการเรี ยนรู ้ของเกษตรกร จากการศึกษา กระบวนการเรี ยนรู ้ของ
บุคคล ในการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน :ศึกษากรณี สมาชิกศูนย์การเรี ยนรู ้เครื อข่ายชุมชนป่ า
ตะวันออก ว่า แม้เกษตรกรจะผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้จากแหล่งที่มาเดียวกันแต่เกษตรกรยังมีการ
ปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1.ปั จจัยด้านผูน้ าํ การเรี ยนรู ้ โดยผูน้ าํ การเรี ยนรู ้มีลกั ษณะดังนี้ มีทกั ษะในการถ่ายทอด
ความรู ้ มีความสามารถในการกระตุน้ ให้เกิดความใฝ่ รู ้ ด้วยการใช้คาํ พูดที่แทงใจ-โดนใจผูฟ้ ัง มี
วิธีการถ่ายทอดความรู ้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการลงมือปฏิบตั ิ / สอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีความรู ้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ มีความเป็ นกันเองกับผูเ้ รี ยน
2. ปัจจัยด้านเนื้อหาการเรี ยนรู ้ เนื้อหาการเรี ยนรู ้กาํ หนดจากเรื่ องที่ใกล้ตวั และกําลังเป็ น
ความทุกข์ร้อนของเกษตรกร เป็ นเรื่ องที่เกษตรกรรู ้สึกว่าถึงทางตันและหาทางออกไม่ได้
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3. ปั จจัยด้านรู ปแบบหรื อวิธีการเรี ยนรู ้ มีความหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่ วม มีความ
ต่อเนื่องของการเรี ยนรู ้ และมีรูปแบบอย่างไม่เป็ นทางการ มีความสัมพันธ์เชิงสังคม โดยมีกลุ่มเป็ น
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญ
4. ปั จจัยด้านความสุ ขทางจิตวิญญาณของผูเ้ รี ยนรู ้
สดายุรัตน์ รามัญวงษ์ (2550:บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ และวิถีคิดของ
เกษตรกร บ้า นท่ าตะเภา จัง หวัดตราด พบว่า เกษตรกรเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ใ นเรื่ องต่ างๆที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเรื่ องโดย ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดกระบวนการการเรี ยนรู ้ ได้แก่ บรรพบุรุษ
สภาพแวดล้อม ความล้มเหลว และแรงผลักดันจากตัวผูน้ าํ
และ ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิ ดวิถีคิดของ
เกษตรกร ได้แก่ บรรพบุรุษ ความเชื่ อ ความเสี่ ยง เทคโนโลยี ความเกรงตัวต่อบาป ความต้องการ
ความสะดวกสบาย ความต้องการเงิน และความไว้วางใจ
จากพัฒนาการของกระบวนทัศน์ การสร้างพลังการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาเกษตรกร จะเห็ นถึง
การเน้นที่เกษตรกรเป็ นศูนย์กลาง ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายทั้งในด้านรู ปแบบ เนื้ อหา
ช่องทาง วิธีการ ต่างๆ และองคืประกอบ ปั จจัย ที่เสริ มให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาตนเองอย่างยัง่ ยืน
กลายมาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ และการถ่ายทอดความรู ้ท้ งั ในระหว่างบุคคล และภายในกลุ่มบุคคล
ชุมชน ที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้ ในปั จจุบนั พบว่าแนวทางหนึ่ ง ที่ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในสร้างการ
เรี ยนรู ้ให้เกิดขั้น คือ การนําแนวคิดเรื่ อง ของการจัดการความรู ้ มาประยุกต์ใช้ที่เป็ นกลไกหนึ่ งใน
การสร้างพลังการเรี ยนรู ้ให้กบั เกษตรกรและชุมชนภาคการเกษตรได้
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ และ การจัดการความรู้

การจัดการความรู ้ เป็ นหนึ่ งในแนวทางการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นกับคนใน
ประเทศในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการนําแนวใช้เป็ นแนวทางพัฒนาคนกันมากขึ้นทั้งในภาคส่ วน
องค์กรต่างๆ รวมถึงการพัฒนาภาคชุมชน สังคมเกษตรกรรม ที่มุ่งเพิ่มความความสามารถ สร้าง
รู ้สึกมัน่ ใจตนเอง ให้กบั คนในชุมชนท้องถิ่น ในการที่จะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การคิด การลองลงมือทํา
มัน่ ใจที่ขยายต่อยอดสร้างความรู ้ข้ ึนลองใช้เองในบริ บทของตน ปลดปล่อยมิติของความเป็ นมนุษย์
ออกมา เพื่อนําไปสู่ การพึ่งพาตนเองตามวิถีการดํารงชีวิตของแต่ละบุคคลได้ ดังนั้นไม่ว่าจะศึกษา
การจัดการความรู ้ในบริ บทใดก็ตาม จําเป็ นที่ตอ้ งทําความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ที่ เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความรู ้เพื่อเป็ นฐานคิดเบื้องต้น
2. 1. แนวคิดเรื่องของความรู้
2.1.1 ความหมายของความรู้
ความหมายของคําว่า “ความรู ้” (knowledge) ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.
2542
หมายถึ ง สิ่ ง ที่ สั่ง สมจากการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น การค้น คว้า หรื อ ประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบตั ิ ทักษะ ความเข้าใจ หรื อ สารสนเทศที่ได้มาจากประสบการณ์ สิ่ งที่ได้รับมา
จากการได้ยนิ ได้ฟัง การคิด หรื อ การปฏิบตั ิองค์วิชาในแต่ละสาขา (ราชบัณฑิตยสถาน,2542:232)
Davenport (1998:8) อธิ บายคําว่าความรู ้ ว่า คือกรอบของการผสมผสานระหว่าง
ประสบการณ์ ค่านิ ยม ความรอบรู ้ ในบริ บท และความรู ้แจ้งอย่างชํ่าชอง เป็ นการผสมผสานที่ให้
กรอบสําหรับการประเมินค่า และการนําเอาประสบการณ์สารสนเทศใหม่ๆมารวมเข้าด้วยกัน มัน
เกิดขึ้นและถูกนําไปประยุกต์ใช้ในใจคนที่รู้ ความรู ้น้ นั สามารถสั่งสมอยูไ่ ด้ท้ งั ในรู ปเอกสาร แฟ้ ม
เอกสารต่างๆ รวมถึงอยูใ่ นรู ปของการทํางาน กระบวนการทํางาน การปฏิบตั ิงาน และอยูใ่ นบรรทัด
ฐานขององค์กรต่างๆ
ยืน ภู่วรวรรณ (2543:110) อธิบายว่า ความรู ้เป็ นการใช้สารสนเทศเป็ นฐานในการสร้างให้
เกิดความคิด และการตัดสิ นใจ
Yamazaki (n.d) ( อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547:18 ) ได้ให้คาํ จํากัดความของ
ความรู ้ ในรู ปของพีรามิดดังแสดงในภาพที่ 7

63

ปัญญา
(wisdom)
ความรู้
(Knowledge)
สารสนเทศ
(Information)
ข้อมูล
(Data)

แผนภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้ ตามแนวคิดของ Yamazaki
(บุญดี บุญญากิจ และคณะ,2547:18 )
จากภาพ แนวคิดนี้ “ข้อมูล” หมายถึง เป็ นข้อเท็จจริ ง ข้อมูลดิบ หรื อตัวเลขต่างๆ ที่ยงั ไม่ได้
ผ่านการแปลความ ส่ วน “สารสนเทศ” เป็ นข้อมูลที่ผา่ นกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์เพื่อ
นํามาใช้ประโยชน์ในการบริ หารจัดการและตัดสิ นใจ อย่างไรก็ตามสารสนเทศอาจมีขอ้ จํากัดใน
เรื่ องช่วงเวลาที่ใช้และขอบเขตของงานที่จะนํามาใช้ ในขณะที่ความรู ้ “ คือสารสนเทศที่ผ่าน
กระบวนการคิด เปรี ยบเทียบเชื่อมโยงกับความรู ้อื่น จนเกิดเป็ นความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์
ในการสรุ ป และตัดสิ นใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้โดยไม่จาํ กัดเวลา หรื อ กล่าวได้ว่าเป็ นสารสนเทศ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กบั เราในการนําไปใช้งาน และ “ปั ญญา” คือ ความรู ้ที่ฝังอยู่ในตัวคน
ก่อให้เกิด ประโยชน์ในการนําไปใช้ เพื่อให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
นํ้าทิพย์ วิภาวิน (2547:85) อธิ บายความหมายของความรู ้ว่า เป็ นผลที่ได้จากการเรี ยนรู ้ เกิด
จากความเข้าใจในสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ เป็ นความสามารถในการระลึกนึ กออก ในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ มาแล้ว
ความรู ้ที่แต่ละบุคคลมี คือ ความรู ้รอบตัว และความรู ้ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ส่ วนความรู ้ที่องค์กร
สร้างขึ้น หรื อความรู ้ที่ตอ้ งการพัฒนาองค์กรให้ดีข้ ึน จะเป็ นความรู ้ใหม่ที่ตอ้ งมีวฒั นธรรมองค์กรที่
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของคนในองค์กรอยูเ่ สมอในการแสวงหาความรู ้
ธิ ดา จุลินทร (2549 : 14 ) ความรู ้คือ ข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลที่เป็ นประสบการณ์ที่บุคคลสั่ง
สม หรื อ ประมวลและทําความเข้าใจในด้านใด อย่างไร และมองว่าความรู ้ของแต่ละบุคคลนั้น
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แตกต่างกันไป ตามคุณค่าแนวคิด ประสบการณ์ ค่านิยม ที่แต่ละคนมีหรื อเกิดจากการที่บุคคลพบ
เห็นสิ่ งต่างๆ ในชีวิต
กีรติ ยศยิง่ ยง (2549: 8 ) อธิบายว่า ความรู ้เป็ นความคิดของแต่ละบุคคลที่ผา่ นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จนเกิดความเข้าใจ และนําไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ปและตัดสิ นใจใน
สถานการณ์ต่างๆ จนได้รับการยอมรับโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสังคม
โดยสรุ ป ความรู ้ คือ การรวบรวมความคิด ข้อเท็จจริ ง พฤติกรรม ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ
ที่เป็ น หลักการหรื อทฤษฎี เหตุการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้นของมนุษย์ ถูกเก็บรวมไว้ท้ งั ในรู ปของ
นามธรรม คือความรู ้ที่อยูใ่ นบุคคล เช่น ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ และในรู ปธรรมคือ
ข้อมูลชัด แจ้งที่อยูใ่ นหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งผ่านการเรี ยนรู ้ ศึกษา ทดลองของบุคคลแล้ว
จึง สามารถนํามาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ได้
ลักษณะความรู ้ที่ก่อเกิดในตัวมนุ ษย์ เป็ นผลมาจาก ปฏิกิริยาของจิตของบุคคลกับสิ่ งที่มา
กระทบหรื อสัมผัส ซึ่ ง ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551) ได้แบ่งออกเป็ น 5 ลักษณะได้แก่ (ไพโรจน์ ชลา
รักษ์ (2551:6-7)
1. รับรู ้ (perceive) เป็ นลักษณะที่อวัยวะรับสัมผัสของคนอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อหลายอย่าง
สัมผัสกับสิ่ งภายนอก เช่น มองเห็น ได้ยิน ได้ดมกลิ่น ได้สัมผัส ได้ชิม ทันทีที่สัมผัส จิตจะรับรู ้ถึง
สิ่ งที่ได้รับ คือ การรับรู ้ (perception) ว่ามีอะไร(something) สัมผัสเกิดขึ้นแล้ว
2. เรี ยนรู ้ (learn) เป็ นลักษณะที่ต่อจากการรับรู ้ครั้งแรกต่อสิ่ งใหม่ จิตคนจะจดจําและคิด
เกี่ยวกับสิ่ งที่ได้สัมผัสนั้น ครั้งต่อไปเมื่อได้สัมผัสอีกก็จะรู ้ได้ทนั ที โดยไม่คิดสงสัย เกิดการเรี ยนรู ้
ได้ท ัน ที ในทุ ก ครั้ ง เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ ติ ด อยู่ใ นความจํา ซึ่ ง สิ่ ง ที่ อยู่ใ นความจํา นี้ เรี ย กว่า ความรู ้
(knowledge)
3. ตระหนักรู ้ (realize) เป็ นระดับการเชื่อมโยงความรู ้ในขั้นที่ 1 และ 2 แล้วทําให้เข้าใจ
สถานการณ์ใหม่ได้ หรื อคาดเดาสถานการณ์ หรื ออารมณ์ได้ มีลกั ษณะเป็ นความเข้าใจสถานการณ์
หรื ออารมณ์ได้อย่างชัดเจน (clear understanding)
4. หยัง่ รู ้ (intuition and insight) เป็ นขั้นที่แม้ไม่เคยประสบหรื อสัมผัสด้วยตนเองมาก่อน
แต่อาศัยการพิจารณาไตร่ ตรองด้วยจิตที่แน่วแน่ เป็ นสมาธิ อย่างเข้มข้นก็เกิดการรู ้ ธรรมารมณ์ที่เป้ ฯ
นามธรรมได้ เป็ นความรู ้สึกปิ ติสุข ความเข้าใจชัดเจน หรื อตอบข้อสงสัยหรื อปั ญหาได้ คิดหนทาง
แก้ปัญหาออก เป็ นความรู ้ชนิดที่เรี ยกว่า ความฉลาด หรื ทอ เชาว์ปัญญา (intelligence)
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5. บรรลุหรื อตรัสรู ้ (enlighten) หมายถึง ความรู ้แจ้งในทุกสรรพสิ่ ง รู ้ในจิตใจเมื่อจ้องการ
จะรู ้ เพียงแต่นึกหรื อเพ่งจิตถึงสิ่ งนั้น ก็รู้ได้ทนั ทีเหมือนเปิ ดสวิตซ์ไฟ ความรู ้แจ้งชนิดนี้เรี ยก ปั ญญา
เป็ นความรู ้แท้จริ งสู งสุ ดของมนุษย์
ความรู ้ ที่ จ ะเกิ ด ได้ใ นตัว มนุ ษ ย์เ หล่ า นี้ มี ปั จ จัย ทั้ง ภายในและภายนอกหลายอย่า งเป็ น
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (ไพโรจน์ ชลารักษ์ ,2551:4-6)
1. ปั จจัยภายนอก หมายถึงสิ่ งที่บุคคลสามารถรับรู ้ (perceive) หรื อสัมผัส (touch or feel)
แล้วทําให้เกิดความรู ้สึกขึ้นในตัวบุคคล ได้แก่
ข้อเท็จจริ ง (fact) หรื อ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (phenomena) สิ่ งเหล่านี้ มีอยู่ เป็ นอยู่ ดํารง
อยู่ (being) เป็ นปกติมาก่อนกําเนิ ดของมนุ ษย์ เมื่อมีมนุ ษย์ถือกําเนิ ดแล้ว ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เหล่านี้ ก็ยงั อยูม่ ีอยู่ เป็ นอยู่ ดํารงอยูเ่ ช่นเดิม มนุษย์มีศกั ยภาพในการรับรู ้หรื อสัมผัสถึงสิ่ งเหล่านี้ ได้
ทันทีที่มนุษย์สมั ผัสแล้วก็จะเกิดความรู ้สึกสถิตในตัวตนทันที
ข้อมูล (data) เป็ นสิ่ งที่มนุษย์บญั ญัติ (name) ขึ้นจากการได้รับรู ้ หรื อสัมผัสปรากฏการณ์
ธรรมชาติแล้ว จําแนกแยกแยะ (identifying) จดจําหรื อการบันทึก (recording) และแจงนับไว้
(numbering) เมื่อใดที่มนุษย์รับรู ้หรื อสัมผัสข้อมูลก็จะเกิดความรู ้ข้ ึนมาได้เช่นกัน
สารสนเทศ (information) หมายถึ งข้อมูลที่ได้รับการจัดกระทําโดยมนุ ษย์ เพื่อให้มี
ความหมายสําหรับใช้สื่อสารกับมนุ ษย์ดว้ ยกันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เมื่อมนุ ษย์รับสารสนเทศแล้ว ก็
จะนํา ไปผสมผสานกับข้อมู ล หรื อ ความรู ้ เ ดิ ม ทํา ให้เ กิ ด ความรู ้ ใ หม่ ก ว้า งขวาง ลึ ก ซึ้ งซับ ซ้อ น
ยิง่ ขึ้นไปอีก
เหตุการณ์ (event) หรื อ สถานการณ์ (situation) หมายถึงปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น
แล้วดําเนิ นไป หรื อดํารงอยูช่ วั่ ระยะเวลาหนึ่งซึ่ งไม่นานแล้วสิ้ นสู ญ หรื อหยุดลง แต่มนุษย์มีโอกาส
รับรู ้หรื อประสบ (experience) ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์น้ นั ได้ จึงทําให้มนุษย์เกิดความรู ้ข้ ึน เช่น ฟ้ า
แลบ ฟ้ าร้อง การแข่งขันกีฬาต่างๆ
2. ปั จจัยภายใน หมายถึง ภาวะในตัวมนุษย์เอง ณ เวลาที่ได้รับรู ้หรื อสัมผัสปั จจัยภายนอก
ว่าพร้อมที่จะรู ้ได้พียงใด หากอยู่ในภาวะไม่พร้อมก็อาจไม่เกิดความรู ้ หรื อไม่รับรู ้ เช่ นภาวะการ
นอนหลับสนิท หรื อ สลบไร้สติ ปั จจัยภายในเหล่านี้ ได้แก่
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จิต (mind) เป็ นธาตุ (element) นามธรรม (abstract) ที่เป็ นตัวรู ้สรรพสิ่ ง ในทางพุธศาสนา
อธิบายว่า จิตเปลี่ยนแปลงง่ายและเร็ วมาก เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่อยูน่ ิ่ง สามารถสัมผัสและรับรู ้
สิ่ งต่างๆได้เร็ ว และมาก แต่ถา้ มนุ ษย์สามารถทําจิตของตนให้หยุดนิ่ ง (เป็ นสมาธิ ) อยู่กบั สิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งแล้ว จะเกิดปัญญาได้ และจะไม่รับรู ้สิ่งภายนอกอื่นเลย
อารมณ์ (emotion) หรื อภาวะจิตหรื อกระแสจิต (state of mind) หมายถึงภาวะจิตที่นิ่ง หรื อ
มุ่งอยู่กบั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เป็ นกระแสติดต่อกันยาวนาน โดยสิ่ งอื่นไม่สามารถเข้าถึงหรื อเข้าแทนได้
เช่นเวลาที่คนกําลังสนใดดูกีฬาโดยไม่ได้ยนิ เสี ยงเรี ยก
ปั ญญา (wisdom) คือภาวะที่สามารถวินิจฉัยตัดสิ น สรุ ปภาวะการรับรู ้จากประสาทสัมผัส
และการพิจารณาภายในของจิตจนเกิดความชัดแจ้งในใจ
2.1.2 ประเภทของความรู้
การแบ่งประเภทของความรู ้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้อธิ บายแบ่งประเภทไว้ตามเกณฑ์ที่
แตกต่างกัน เช่น การจําแนกตามลักษณะของที่มาของความรู ้ ลักษณะการปรากฏของความรู ้ หรื อ
ตามความซับซ้อนของความรู ้ ดังเช่น ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551:23) แบ่งประเภทของความรู ้ตาม
ลักษณะฐานหรื อแหล่งที่ทาํ ให้เกิดความรู ้ โดยแบ่งความรู ้ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความรู ้จากแหล่งภายนอก (external-based knowledge) เป็ นความรู ้ที่เกิดจากประสาท
สัมผัสจากสิ่ งภายนอกตัวคน ได้แก่ การเห็ น การฟั ง การดม การชิ ม การสัมผัสทางกาย ทําให้เกิด
ความรู ้ข้ ึนในตัวคน เป็ นการรู ้จกั และเข้าใจสิ่ งภายนอกทัว่ ไป ความรู ้ประเภทนี้ เรี ยกว่าเป็ น ความรู ้
จากการถูกบอก ถูกสอนหรื อกระตุน้ ให้ได้รู้ ได้จาํ สิ่ งภายนอก
2. ความรู ้จากแหล่งภายใน (internal-based knowledge) เป็ นความรู ้ที่มีฐานกําเนิดจากการ
ระลึกหรื อตระหนัก (realizing) ในสาระ ความรู ้ชนิ ดนี้ จะเป็ นความรู ้ในสิ่ งที่เป็ นนามธรรม ความ
เข้าใจ ความซาบซึ้ ง เป็ นความดี ความงาม ความถูกต้อง ชอบด้วยเหตุผล หรื ออาการณ์บางอย่างที่
เกิ ดภายในที่บุคคลอื่นไม่สามารถรับรู ้ ได้ เช่ นความดี ใจ ความเศร้า ความเหงา ความรู ้ ประเภทนี้
เรี ยกว่า ความรู ้สึก
Leif Edvinsson (n.d.) (อ้างถึงในสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,2548:18) แบ่งความรู ้ออกเป็ น
3 ประเภท คือ ความรู ้เฉพาะบุคคล(Individual Knowledge) เป็ นความรู ้ที่อยูใ่ นตัวบุคคลแต่ละคน
หรื อเป็ นความรู ้ที่อยู่ในหัวของแต่ละคน ความรู ้ขององค์กร(Organizational Knowledge) เป็ น
ความรู ้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม หรื อหน่ วยต่างๆในองค์กร ทําให้
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เกิดเป็ นความรู ้โดยรวมขององค์กร สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทํางานขององค์กรโดยรวม
ได้มากขึ้น และความรู ้ที่เป็ นระบบ (Structural Knowledge) เป็ นความรู ้ที่เกิดจากการสร้างหรื อต่อ
ยอดองค์ความรู ้ ผ่านกระบวนการ คู่มือ และจรรยาบรรณต่างๆในองค์กร
นฤมล พฤกษศิลป์ และ พัชรา หาญเจริ ญกิจ (2543: 60 - 71) แบ่งความรู ้ออกเป็ น 8 ประเภท
ดังนี้
1. ความรู ้ก่อนประสบการณ์ (Prior knowledge) คือ ความรู ้ที่ไม่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์
2. ความรู ้หลังประสบการณ์ (Posteriori knowledge) คือ ความรู ้ที่เกิดหลังจากที่มี
ประสบการณ์
3. ความรู ้โดยประจักษ์ (Knowledge by Acquaintance) คือ ความรู ้ที่เกิดจากสิ่ งที่ถูกรู ้ซ่ ึง
ปรากฏโดยตรงต่อผูร้ ู ้ผา่ นทางหู ตา จมูก ลิ้น หรื อ กาย
4. ความรู ้โดยบอกกล่าว (Knowledge by Description) คือ ความรู ้ที่เกิดจากคําบอกเล่า
5. ความรู ้เชิงประจักษ์ หรื อความรู ้เชิงประสบการณ์ (Experiential knowledge) คือ ความรู ้ที่
ได้จากประสบการณ์ หรื อความรู ้หลังประสบการณ์
6. ความรู ้โดยตรง (Immediate knowledge) คือ ความรู ้ที่ได้รับโดยสัมผัสทั้ง 6 คือ การเห็น
ได้ยนิ กลิ่น รส สัมผัส และรับรู ้ทางใจ
7. ความรู ้เชิงปรวิสัย หรื อ ความรู ้เชิงวัตถุวิสัย (Objective knowledge) คือ ความรู ้ที่เกิดจาก
เหตุผลหรื อประสบการณ์ที่สามารถอธิบาย หรื อทดสอบให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้อย่างที่ตนรู ้
8. ความรู ้เชิงอัตวิสัย หรื อความรู ้เชิงจิตวิสัย (Subjective knowledge) คือ ความรู ้ที่เกิดจาก
การประสบด้วยตนเอง และตนไม่สามารถอธิบายได้ หรื อทดสอบให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาถึงการแบ่งประเภทของความรู ้ ในแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู ้น้ นั พบว่า มีนกั วิชาการหลายคนที่แบ่งประเภทความรู ้ที่สอดคล้องกันและเป็ นที่แพร่ หลาย
ในลักษณะใหญ่หลักๆ สองประเภท โดยอาศัยลักษณะการปรากฏของความรู ้ ดังนี้
ประเภทแรก เรี ยก ความรู ้แฝง หรื อ ความรู ้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู ้ที่อยูใ่ นตัว
เฉพาะของแต่ละบุคคล
แม้บางครั้งบุคคลเองก็อาจไม่รู้ตวั ว่ามีความรู ้เหล่านี้อยู่
เกิดจาก
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้หรื อพรสวรรค์ต่างๆ เป็ นความรู ้ที่ยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูดสื่ อสาร
ในรู ปตัวเลข สูตร หรื อลายลักษณ์อกั ษรให้คนอื่นเข้าใจได้ ความรู ้เหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องมีลกั ษณะ
ผูกพันกับบริ บท มักเกิดจากการปฏิบตั ิแบบลองผิดลองถูก เป็ นการผสมผสานระหว่างความรู ้ที่
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ได้รับใหม่จากภายนอกกับความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมจากภายในตัวบุคคลเกิดขึ้น ความรู ้ชนิดนี้
อาจถูกบันทึกหรื ออธิบายถ่ายทอดและแบ่งปันกันได้ (Michael Polanyi and Ikujiro Nonaka,n.d
(อ้างถึงใน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ,2547:16), บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547: 22),ครรชิต
มาลัยวงศ์ (2547: 11), ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551:24) ) และ ประเภทที่สอง เรี ยกว่า ความรู ้ชดั แจ้ง
(Explicit Knowledge) เป็ นความรู ้ที่เห็นได้ชดั สามารถเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้ สามารถอธิบาย
ออกมาได้ตรง ๆ สามารถเข้ารหัสและถ่ายทอดเป็ นภาษาหรื อคําพูด สามารถรวบรวมและถ่ายทอด
ออกมาในรู ปแบบต่างๆ ได้เช่น หนังสื อ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ซึ่งทําให้คนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย ดังนั้นความรู ้ลกั ษณะนี้จึงถ่ายทอดต่อไปได้ง่าย และเมื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ประเภทแรก และ
ความรู ้ประเภทที่สอง พบว่า บุคคลมีความรู ้แฝง มากกว่า ความรู ้ที่ชดั แจ้ง คิดเป็ นสัดส่ วนถึง 80 : 20
นอกจากนั้นหากพิจารณาความรู ้ภายในลักษณะขององค์กร ครรชิต มาลัยวงศ์ (2547)ได้
อธิบายเพิ่มเติมว่า มีความรู ้ ประเภทที่สาม เรี ยก ความรู ้แฝงในองค์การ (Implicit Knowledge) เป็ น
ความรู ้ภายในองค์การที่อาจจะไม่เห็นชัดเจน เช่น แฝงอยู่ในโครงสร้างองค์การ กระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน วัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบข้อบังคับ เหล่านี้ลว้ นเป็ นความรู ้แฝงทั้งสิ้ น (ครรชิต มาลัย
วงศ์,2547: 11)
เมื่อพิจารณาถึงประเภทของความรู ้ต่างๆที่มีการแบ่งไว้ดงั แนวคิดข้างต้น จะพบว่า การแบ่ง
ประเภทความรู ้ ขา้ งต้นสามารถเป็ นได้ท้ งั ในรู ปของ ความรู ้ แฝง หรื อ ความรู ้ ฝังลึ ก (Tacit
Knowledge) และ ความรู ้ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่ ง ความรู ้ท้ งั สองประเภทนี้ Ikujiro
Nonaka และ Takeuchi(1995) (อ้างถึงใน Suliman,2005:97 ) ได้เสนอ ความคิดเชิงทฤษฎีเกลียว
ความรู ้ (Knowledge Spiral) อธิบายว่า ความรู ้ท้ งั สองแบบ สามารถเปลี่ยนสถานะระหว่างกันได้
ตลอดเวลา ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ ซ่ ึ ง จะทํา ให้เ กิ ด ความรู ้ ใ หม่ ๆ โดยผ่านกระบวนการที่ เ รี ย กว่า
Knowledge Spiral ดังแสดงในภาพที่ 8
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Tacit

Tacit

Explicit

Explicit
แผนภาพที่ 8 เกลียวความรู ้ (Knowledge Spiral) ตามแนวคิดของ Ikujiro Nonaka และ Takeuchi
(Suliman,2005:97)
กระบวนการ Knowledge Spiral ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน หรื อ เรี ยกว่า SECI Model โดยมี
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. Socialization เป็ นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ระหว่างกันของบุคคล
(shared experiences) เช่น การพูดคุยปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันของความรู ้แบบ Tacit to Tacit
2. Externalization เป็ นการแสดงความรู ้จากภายในตัวบุคคลออกมาสู่ ภายนอก และทําให้
ผูอ้ ื่นมีส่วนร่ วมด้วยในกิจกรรมและการประยุกต์ต่อไปใช้กบั เหตุการณ์ สถานการณ์ หรื อปั ญหา
อื่นๆต่อไปได้ เป็ นการแปล ความรู ้แบบ Tacit to Explicit เช่น มีการเผยแพร่ ความรู ้สิ่งที่มีออกมา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. Combination เป็ นการนําเอาความรู ้ที่ถูกแสดงออกมาจากตัวบุคคลแล้วมาผ่านสื่ อ
เครื่ องมือนําเสนอในรู ปแบบต่างๆ แปลงจาก Explicit to Explicit โดยรวบรวมความรู ้ที่เรี ยนรู ้มา
สร้างต่อยอด ขยายเกิดเป็ นความรู ้ประเภทใหม่ๆ
4. Internalization เกิดจากการที่ความรู ้ที่ถ่ายทอดออกมาถูกนําไปสู่ บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้
เกิ ด การนํา ไปปฏิ บตั ิ ปรั บใช้ใ นงานของบุ คคลนั้น ๆจนเกิ ด ทัก ษะ เกิ ด ความเข้า ใจ ชํา นาญ จน
กลายเป็ น ความรู ้แฝงบันทึกกลับเข้าไปในตนเอง คือขั้นแปลงจาก Explicit to Tacit อีกครั้ง
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2.1.3 ระดับของความรู้
Bloom et al.(1971: 24-26 ) ได้จาํ แนกพฤติกรรมด้านความรู ้ออกเป็ น 6 ระดับ ดังนี้
1. ความรู ้ หมายถึง ความสามารถในการจําหรื อรู ้สึกได้ แต่ไม่ใช่การใช้ความเข้าใจไป
ตีความหมายในเรื่ องนั้นๆ แบ่งออกเป็ น ความรู ้เกี่ยวกับเนื้อเรื่ องที่เป็ นข้อเท็จจริ ง วิธีดาํ เนิ นงาน
แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และหลักการ
2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความสําคัญของเรื่ องราวต่างๆ ได้ ทั้งในด้าน
ภาษา รหัส สัญลักษณ์ ทั้งรู ปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็ นการแปลความ การตีความ การขยายความ
3. การนําไปใช้ หมายถึง ความสามารถนําเอาสิ่ งที่ประสบมา เช่น แนวคิด ทฤษฎี ต่างๆ ไป
ใช้ให้เป็ นประโยชน์ หรื อนําไปใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ได้
4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่ องราว ออกเป็ นส่ วนประกอบย่อย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบส่ วยย่อย และหลักการ หรื อทฤษฎี เพื่อให้เข้าใจ
เรื่ องราวต่างๆ
5. การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการนําเอาเรื่ องราว หรื อส่ วนประกอบย่อยมา
เป็ นเรื่ องราวเดียวกัน โดยมีการดัดแปลง ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ปรับปรุ งของเก่าให้มีคุณค่าขึ้น
6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาตัดสิ น คุณค่าของความคิดอย่างมี
หลักเกณฑ์ เป็ นการตัดสิ นว่าอะไรดีไม่ดีอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์เชื่อถือได้โดยอาศัยข้อเท็จจริ งภายใน
และภายนอก
ในแง่ของการจัดการความรู ้ วิจารณ์ พานิช (ม.ป.ป) อธิบายว่า ความรู ้เป็ นทุนปั ญญาสําหรับ
ใช้สร้างคุณค่าและมูลค่า ซึ่งเป็ นได้ท้ งั มูลค่าทางธุรกิจ หรื อคุณค่าทางสังคม โดยความรู ้เหล่านี้จะมี
อยู่ 4 ระดับ คือ (อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,2553:1-8)
1.ความรู ้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็ นความรู ้เชิงข้อเท็จจริ ง รู ้อะไร เป็ นอะไร จะพบในผูท้ ี่
สําเร็ จการศึกษามาใหม่ๆ ที่มีความรู ้โดยเฉพาะความรู ้ที่จาํ มาได้จากความรู ้ชดั แจ้งซึ่ งได้จากการได้
เรี ยนมาก เมื่อนําไปใช้งาน ก็มกั ไม่มนั่ ใจ อาจได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง
2. ความรู ้เชิงทฤษฏีและเชิงบริ บท (Know-How) เป็ นความรู ้เชื่อมโยงกับโลกของความเป็ น
จริ ง ภายใต้สภาพความเป็ นจริ งที่ซบั ซ้อน มักพบในคนที่ทาํ งานไปหลายๆปี จนเกิดความรู ้ฝังลึกที่
เป็ นทัก ษะหรื อประสบการณ์ ม ากขึ้ น สามารถนํา เอาความรู ้ ชัด แจ้ง ที่ ไ ด้ม าประยุ ก ต์ใ ช้ต าม
สภาพแวดล้อม หรื อบริ บทของตนเองได้
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3. ความรู ้ในระดับที่อธิ บายเหตุผล (Know-Why) เป็ นความรู ้เชิงเหตุผลในระดับที่อธิ บาย
เหตุผลได้ว่า ทําไมความรู ้น้ นั ๆจึงใช้ได้ผลในบริ บทหนึ่ ง แต่ใช้ไม่ได้ผลในอีกบริ บทหนึ่ ง และนํา
ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่น เป็ นความรู ้ที่มกั พบในผูท้ ี่ทาํ งานมาระยะหนึ่ งแล้วเกิด
ความรู ้ ฝังลึก สามารถอดความรู ้ ฝังลึ กของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่นหรื อถ่ายทอดให้ผูอ้ ื่นได้
พร้อมทั้งรับเอาความรู ้จากผูอ้ ื่นไปปรับใช้ในบริ บทของตนเองได้
4. ความรู ้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Care-Why) เป็ นความรู ้ในลักษณะของความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ ที่ ขบั ดันมาจากภายในจิตใจตนเองให้ตอ้ งกระทําสิ่ งนั้นๆเมื่อเผชิ ญสถานการณ์ เป็ น
ความรู ้ในผูท้ ี่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู ้ที่ตนเองมีอยู่ กับความรู ้ที่ตนเองได้รับมา สร้าง
เป็ นองค์ความรู ้ ใหม่ข้ ึนมาได้ เช่ น สร้ างตัวแบบหรื อทฤษฏีใหม่หรื อนวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการ
ทํางานได้
จะเห็นว่า แนวคิดระดับการเรี ยนรู ้ท้ งั สองแนวคิดของ Bloom et al.(1971) และ วิจารณ์
พานิ ช(ม.ป.ป) มีความสอดคล้องกัน ในแง่ของระดับการเรี ยนรู ้ที่เริ่ มต้นไปจนถึงขั้นสู งคือการที่
บุคคลสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อยอดความรู ้เดิมให้เปลี่ยนเป็ นความรู ้ใหม่ หรื อนวัตกรรมใหม่
ที่ปัจจุบนั นักวิชาการหลายท่านเรี ยกว่าเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ เกิดขึ้น ซึ่ งคําว่า องค์ความรู ้ หรื อ
body of knowledge ในที่น้ ี มีผอู ้ ธิ บายถึงความแตกต่างกับคําว่า ความรู ้ (knowledge) ไว้ว่า องค์
ความรู ้ เป็ นความรู ้ที่มีความคิดรวบยอดที่เป็ นเชิงแนวคิด ทฤษฏี หลักการ วิธีการ ที่ได้มาจากการ
กลัน่ กรอง วิเคราะห์ และสังเคราะห์จนตกผลึก และนํามาบูรณาการเข้ากับระบบความรู ้ในระดับที่
สู งขึ้น หรื อเป็ นกรอบความคิดที่จะอธิ บายปรากฏการณ์ต่างที่เกิดขึ้น โดยสามารถกําหนดขอบเขต
ได้ ระบุ เ ฉพาะเจาะจงได้ว่ า เป็ นสาขาใด หรื อ ด้า นใดด้า นหนึ่ ง และสามารถเผยแพร่ ถ่ า ยทอด
นําไปใช้ประโยชน์ได้ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช,2553:1-9) ซึ่ งแตกต่างจากคําว่า ความรู ้
ตรงที่ องค์ความรู ้เป็ นสิ่ งภายนอกที่สร้างจากความรู ้ ที่อยูภ่ ายในตัวบุคคล ที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม
ยากที่จะเห็นได้ (ชลธิชา สุ ดมุน(2553) อ้างถึงในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,2553:1-9)
อย่างไรก็ตาม จากแนวคิดเรื่ องของความรู ้ที่มีอยู่หลากหลายนี้ ความรู ้ จะมีคุณค่าและเป็ น
ประโยชน์ ต่อบุ คคล กลุ่ ม องค์กรเป็ นอย่างมาก เมื่ อมี การนําไปสู่ การกระทํา หรื อการตัด สิ น ใจ
นําไปใช้ โดยมีเทคนิ ค วิธีการ รู ปแบบ ที่ก่อให้เกิดการรับความรู ้ ถ่ายโอนความรู ้ ใช้ความรู ้ หรื อ
สรรค์สร้างความรู ้ใหม่ๆ ทั้งจากตัวบุคคลคนหนึ่ งสู่ บุคคลอื่นๆ และจากบุคคลไปสู่ กลุ่ม สังคม ซึ่ ง
กระบวนการเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สาํ คัญในเรื่ องของการเรี ยนรู ้ และกระบวนการเรี ยนรู ้ที่
นําไปสู่การจัดการความรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพได้ต่อไป
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2.2 แนวคิดเรื่องการจัดการความรู้
2.2.1 ความหมายของการจัดการความรู้
ได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้คาํ จํากัดความของการจัดการความรู ้ ไว้มากมาย ดังนี้
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ (2545: 6) ได้อธิ บายว่า การจัดการความรู ้คือความรู ้เกิดจากการ
ประมวล สังเคราะห์ และจําแนกแยกแยะสารสนเทศ เพื่อนําไปสู่การตีความและทําความเข้าใจกับ
สารสนเทศ เหล่านั้น จนกลายเป็ นความรู ้แล้ว ซึ่ งความรู ้น้ ี ครอบคลุมทั้งส่ วนของความรู ้โดยนัย
(Tacit Knowledge) ซึ่ งซ่อนอยูใ่ นความคิดของพนักงาน และที่ฝังอยูใ่ นองค์กรกับความรู ้แจ้งชัด
(Explicit Knowledge) ที่ปรากฏในเอกสารบันทึก หรื อรายงานอื่นๆ ขององค์กร การจัดการความรู ้
ทั้งสองประเภทนี้ ให้เป็ นระบบระเบียบเพื่อให้คนที่ตอ้ งการเข้าถึงได้ง่าย และดึงออกมาใช้ได้
โดยสะดวก การจัดการความรู ้จะเกิดขึ้นระดับทีมงาน หรื อระดับกลุ่มในองค์กร ที่ตอ้ งการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปั จเจกแต่ละคน เพราะ การจัดการความรู้จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างทีม
วิจารณ์ พานิช (2549: 12 ) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการความรู ้เป็ นกิจกรรมที่ซบั ซ้อน
และกว้างขวาง ไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยคําสั้นๆ ได้ ต้องให้นิยามหลายข้อ จึงจะครอบคลุม
ความหมาย ซึ่งได้แก่
1. การจัดการความรู ้ มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการ
เข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็ นความรู ้ เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือช่วยเพิ่ม
พลังในการจัดการความรู ้ แต่เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและคอมพิวเตอร์ โดยตัวของมันเองไม่ใช่ การ
จัดการความรู ้
2. การจัดการความรู ้เกี่ยวข้องกับการแบ่งปั นความรู ้ (Knowledge Sharing) ถ้าไม่มีการ
แบ่งปั นความรู ้ ความพยายามในการจัดการความรู ้จะไม่ประสบความสําเร็ จ พฤติกรรมภายใน
องค์การเกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีการปฏิบตั ิ มีผลต่อการแบ่งปั นความรู ้ ประเด็นด้าน
วัฒนธรรมและสังคมมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการจัดการความรู ้
3. การจัดการความรู ้ตอ้ งการผูท้ รงความรู ้ความสามารถในการตีความและประยุกต์ใช้
ความรู ้ ในการสร้างนวัตกรรมและเป็ นผูน้ าํ ทางในองค์กร รวมทั้งต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาใด
สาขาหนึ่งสําหรับช่วยแนะนําวิธีประยุกต์ในการจัดการความรู ้ ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับคน ได้แก่ การ
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ดึงดูดคนเก่งและดี การพัฒนาคน การติดตามความก้าวหน้าของคน และการดึ งคนมีความรู ้
ความสามารถไว้ในองค์กรถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการความรู ้
4. การจัดการความรู ้เป็ นเรื่ องราวของการเพิ่มประสิ ทธิ ผลขององค์กร การจัดการความรู ้
เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความสําเร็ จให้แก่องค์กร การประเมิน
“ต้นทุนทางปั ญญา” (Intellectual Capital) และผลสําเร็ จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้เป็ น
ดัชนี บอกว่าองค์กรมีการจัดการความรู ้ เป็ นดัชนี บอกว่าองค์กรมีการจัดการความรู ้อย่างได้ผล
หรื อไม่
สุ ทธินนั ท์ ปรัชญพฤทธิ์ (อ้างถึงในวรรณี ทองระย้า, 2549:15) ได้กล่าวว่าความเข้าใจและ
การเลือกปฏิบตั ิในเรื่ องการจัดการความรู ้ยอ่ มมีความแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา กระบวนทัศน์ของ
ผูค้ น และบริ บทของสังคมที่แตกต่างกัน การที่ไม่สามารถสร้างความรู ้เพื่อแก้ปัญหาสังคมได้อย่าง
แท้จริ งและเหมาะสมมีผลต่อคุณภาพชีวิตและวิถีชุมชนที่เปลี่ยนไป สมควรให้คนได้มีโอกาสใช้
ประโยชน์จากความรู ้ในทุกหน่ วยของสังคม จึงมิใช่การให้ความสําคัญเพียงแค่มูลค่า แต่ควร
ครอบคลุมถึงคุณค่าอันได้แก่ ความดี ความงามและการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข สามารถที่จะ
เชื่อมโยงประสานความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่เพื่อสร้างศักยภาพและทางเลือกของตนเอง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณที่จะแบ่งปั นความรู ้ การจัดการความรู ้จึงควรเป็ นไปเพื่อให้สังคมสมารถจัดการความรู ้ของ
ตนเองได้ คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น สร้างมูลค่าและคุณค่าจากการจัดการความรู ้อนั ก่อ
ประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและสังคม
อัญญาณี คล้ายบุบรรณ์ (2550: 21 ) การจัดการความรู ้ หมายถึง การสร้าง แสวงหา ค้นคว้า
รวบรวม การจําแนกประเภทหรื อหมวดหมู่ การจัดระบบ การแบ่งบัน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดย
อาศัยเครื่ องมือที่สาํ คัญ คือ คน และเทคโนโลยี ด้วยกลยุทธ์และกระบวนการต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อ
ได้ความรู ้ที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ของบุคคลหรื อองค์กร ในการนําความรู ้
เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
จิราพร ชายสวัสดิ์ (2550: 14 ) การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) หมายถึง
กระบวนการความรู ้ที่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู ้ ของคนในองค์กรใดองค์กรหนึ่ ง โดยต้องอาศัยการ
แลกเปลี่ยน ความรู ้ มีการปฏิสัมพันธ์กนั ของคนในองค์กรเดียวกัน เมื่อรวบรวมแล้วก็มีการนํา
ความรู ้ที่ได้มาใช้
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ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551: 12) การจัดการความรู ้ หมายถึง บุคคลมีการกระทํากับความรู ้และ
แหล่งความรู ้ดว้ ยเครื่ องมือ และเทคนิ ควิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู ้ใหม่เพิ่มขึ้น หรื อเกิดประโยชน์
จากการจัดการความรู ้น้ นั เมื่อเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิการ
O’Dell et al. (1998:154-74) อธิ บายว่า จัดการความรู ้ เป็ นกลยุทธ์ทางสติ (conscious
strategy ) ในการนําความรู ้ที่เหมาะสมไปสู่ บุคคลที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม และช่วยให้ผคู ้ น
แบ่งปั น และนําข้อมูลไปสู่ การปฏิบตั ิ ในลักษณะที่มุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
องค์กร
Alivi and Leidner (1999:11) กล่าวว่า การจัดการความรู ้เป็ นกระบวนการในการจัดการที่
เป็ นระบบ (systemic) เพื่อสร้าง มีโครงสร้างในการรวบรวม แบ่งบัน และใช้ความรู ้ สื่ อสารความรู ้ที่
จับต้องได้ยาก (Tacit knowledge) ของพนักงาน และความรู ้ที่ชดั เจน (Explicit knowledge) เพื่อ
พนักงานคนอื่นๆได้ใช้ความรู ้เหล่านั้นเกิดประโยชน์ในงานที่ปฏิบตั ิอยู่
Malhotra (2000:5-15) มีความเห็นว่า การจัดการความรู ้มีเป้ าหมายหลักที่สาํ คัญคือการปรับ
เพื่อการอยูร่ อดและความสามารถในการเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นขององค์กร
เป็ นหลัก เป็ นกระบวนการขององค์กรที่มุ่งสร้ างพลังเสริ ม ของข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
ความจุของเทคโนโลยีสารสนเทศและความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของมนุษย์
Boyett (2001) อธิบายถึง ลักษณะกิจกรรมต่างๆที่ถือเป็ นการจัดการความรู ้ เช่น การพัฒนา
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์ การจําแนกแยกแยะข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ชี่ยวชาญภายในองค์กร
การพัฒนาสมุดที่ระบุอธิ บายแหล่งทรัพยากรที่สําคัญในองค์กร การนําความรู ้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญไป
เผยแพร่ หรื อ กระจายสู่ บุคคลอื่น การสร้างเวทีเปิ ดโอกาสให้บุคคลสามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เช่น
การจัดประชุ ม สนทนา แบบพบหน้ากัน แบบผ่านสื่ ออิเลกทรอนิ ค e-mail weblog การจัด
กระบวนการกลุ่ม การส่ งเสริ มบทบาทผูม้ ีความสามารถ บุคคลต้นแบบให้สร้างความรู ้พฒั นาองค์กร
การออกแบบฝึ กอบรม กิ จกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบต่างๆ การดําเนิ นการให้รางวัลให้การยอมรับ
เลื่อนตําแหน่งเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการแบ่งบันข้อมูล เป็ นต้น
ภีม ภคเมธาวี และคณะ (2549) ได้อธิ บายแนวคิดจัดการความรู ้ไว้ว่า เป็ นการมองคนเป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ หรื อเป็ นต้นทุนในการผลิตที่มีความสําคัญสู งสุ ด การจัดการความรู ้เป็ นเครื่ องมือ
พัฒนาคนและองค์กรบนฐานงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และทักษะของคนทํางานให้ปฏิบตั ิงาน
บรรลุผลตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ โดยทําให้เป้ าหมายของงานสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
องค์กร การจัดการความรู ้เน้นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็ นความรู ้ฝังลึกในตัวคน โดยการใช้
ความรู ้ที่มีอยู่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ภายนอก และยกระดับความรู ้เพื่อไปสู่เป้ าหมายโดยเน้น ความใส่
ใจ และการแบ่งปั น
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แผนภาพที่ 9 แนวคิดการจัดการความรู ้ (ภีม ภคเมธาวี และคณะ,2549)
จากความหมายของการจัดการความรู ้สามารถสรุ ปได้ว่า การจัดการความรู ้ คือ กลยุทธ์ใน
การที่จะทําให้คนได้รับความรู ้ที่ตอ้ งการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยผ่านกระบวนการ บริ หาร
จัดการความรู ้ ที่ฝังอยูใ่ นตัวบุคคล และความรู ้ชดั แจ้งจากแหล่งความรู ้ ซึ่งนํามารวบรวม โดยต้อง
อาศัยการแลกเปลี่ยนความรู ้ การมีการปฏิสัมพันธ์กนั ของคนในองค์กรเดียวกัน แล้วมีการนําความรู ้
ที่ได้มาใช้โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ ขององค์กรนั้นๆ เพื่อให้บรรลุตามความต้องการที่
กําหนดไว้ ดังนั้น ประโยชน์ของการจัดการความรู ้ วิจารณ์ พานิช (2549: 13) กล่าวว่าเป้ าหมายของ
การจัดการความรู ้มีเป้ าหมาย 3 ประการ ได้แก่
1. เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลยิง่ ขึ้น
2. เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งในที่น้ ี คือ พนักงานทุกระดับ แต่ที่จะได้
ประโยชน์มากที่สุดคือ พนักงานชั้นผูน้ อ้ ย และระดับกลาง
3. เพื่อการพัฒนาฐานความรู ้ขององค์กรหรื อหน่วยงานเป็ นการเพิ่มพูนฐานความรู ้หรื อทุน
ทางปั ญญาขององค์กรซึ่งจะช่วยทําให้องค์กรมีศกั ยภาพในการฝ่ าฟันความยากลําบาก หรื อความไม่
แน่นอนในอนาคตได้ดีข้ ึน
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2.2.2 องค์ ประกอบของการจัดการความรู้
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการจัดการความรู ้ และขั้นตอนกระบวนการของการจัดการความรู ้
มี ดังนี้
นํ้าทิพย์ วิภาวิน (2547: 35) กล่าวถึง องค์ประกอบของการจัดการความรู ้ เกิดจากการ
ผสมผสาน การทํางานของคน กระบวนการ และเทคโนโลยี
1. ด้านคน
กลยุทธ์หลักที่ใช้เพื่อสร้างความได้เปรี ยบ คือ มุ่งที่ความสามารถของคนในองค์กรที่จะ
สร้างนวัตกรรมและมีความคล่องตัวที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ตามสถานการณ์ การพัฒนาคนใน
องค์กรจึงมีความสําคัญเป็ นอันดับแรก การจัดการความรู ้เป็ นกลยุทธ์ กระบวนการ และเทคโนโลยีที่
ใช้ในองค์กร เพื่อแสวงหา สร้าง จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และทําให้ความรู ้ที่ตอ้ งการได้รับผลสําเร็ จตาม
วิสัยทัศน์ที่องค์กรต้องการ ในบางทฤษฎีได้เน้นการจัดการความรู ้ว่าเป็ นการพัฒนาคนในองค์กร
โดยร้อยละ 80 เป็ นการใช้สมองของมนุษย์อีกร้อยละ 20 เป็ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะ
หัวใจของการจัดการความรู ้คือ การรวบรวมความรู ้ (Gathering information) และการวิเคราะห์
สังเคราะห์(Synthesizing) รวมถึงการนําความรู ้ไปใช้ ตามโมเดลของการจัดการความรู ้คือ การสร้าง
(creating)การจัดการ (organizing) และการนําไปใช้ (applying knowledge)
2. กระบวนการ
กระบวนการของการจัดการความรู ้ ประกอบด้วยแนวทางและขั้นตอนของการจัดการ
ความรู ้ โดยต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่ตอ้ งการ ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกเป็ น
การแยกว่าความรู ้ชนิ ดใดที่ควรนํามาใช้ในองค์กร แล้วนําความรู ้น้ นั มากําหนดโครงสร้างรู ปแบบ
และตรวจสอบ ความถูกต้อง ก่อนที่จะนํามาผลิตและเผยแพร่ โดยการบริ หารกระบวนการต้อง
เข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชดั เจนขององค์กรว่าต้องการบรรลุเป้ าหมายอะไร ขั้นตอนการจัดการความรู ้
(Managing Knowledge) ได้แก่
การจัดหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ (Knowledge acquistion) การจัดการความรู ้เป็ นขั้นตอน
ของการพัฒนาและสร้างความรู ้ใหม่ เช่น การวิจยั และพัฒนา มีการจัดหมวดหมู่ความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ (Classifying knowledge) เช่น ห้องสมุดทําหน้าที่ในการจัดหมวดหมู่ความรู ้ ทําให้ความรู ้ใน
หมวดเดียวกันอยูด่ ว้ ยกัน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาเพื่อนํามาใช้
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การแบ่งปั นความรู ้ (Knowledge sharing) เป็ นการใช้ความรู ้ร่วมกันในองค์กรมี 4 ระดับ
ได้แก่ Know what (เป็ นความรู ้เชิงข้อเท็จจริ ง), Know how (เป็ นความรู ้ที่เชื่อมโยงกับโลกของ ความ
เป็ นจริ ง), Know why (เป็ นความรู ้เชิงเหตุและผลระหว่างเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ผลของ
ประสบการณ์ แก้ปัญหานํามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่น), Care why (เป็ นความรู ้ในเชิงความคิด
สร้างสรรค์ริเริ่ ม ที่ตอ้ งการแก้ปัญหาและทําให้ดีข้ นึ ) การแบ่งปันความรู ้เป็ นการสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ในองค์กร
การใช้และเผยแพร่ ความรู ้ (Knowledge utilization) การเผยแพร่ สารสนเทศให้คนใน
องค์กร สามารถเข้าถึงความรู ้ในองค์กรได้เพื่อประโยชน์ ในการตัดสิ นใจและการดําเนินงานที่ไม่
ผิดพลาดซํ้าซ้อน เช่น การสร้างคลังความรู ้ขององค์กรโดยการรวบรวมข่าวสําคัญหรื อข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรเดียวกัน
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู ้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือเพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื้น
ฐานความรู ้ในองค์กรให้เป็ นความรู ้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ในเวลาและรู ปแบบที่บุคคลนั้น
ต้องการ เรี ยกว่าระบบบริ หารความรู ้ โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บ
สารสนเทศ แพลตฟอร์ มที่ทาํ ให้เกิดการทํางานร่ วมกัน, ระบบเครื อข่ายโครงสร้างพื้นฐาน และ
วัฒนธรรม
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบทั้งสามด้านนี้ จัดเป็ นภาพรวมอย่างกว้างของการจัดการความรู ้
ทั้งนี้ หากพิจารณาในแนวคิดการจัดการความรู ้แต่ละรู ปแบบของนักวิชาการหลายๆท่านจะพบว่า
ในองค์ประกอบแต่ละด้านอาจมีขอ้ พิจารณารายละเอียดที่เหมือน หรื อแตกต่างเพิ่มเติมกันออกไป
ดังตัวอย่างเช่น สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม(สคส,ม.ป.ป.) ได้เสนอแนวทาง
ในการ รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์การจัดการความรู ้ โดยพิจารณา องค์ประกอบคลอบคลุม
4 ด้านหลัก ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ ด้านคน ด้านเนื้อหาความรู ้ และด้านเครื่ องมือ
เทคโนโลยี และอาจมีดา้ นอื่นๆเพิ่มเติมได้อีก โดยมีประเด็นพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ สรุ ปได้ดงั
ตารางที่ 1
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ตารางที่1 แนวทางรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์การจัดการความรู ้
1.กระบวนการ (process)
1.1 การสร้างความรู ้ข้ ึนใช้เองจากการทํางาน

1.8 การสร้างเงื่อนไขเพื่อลดทอนการปกปิ ดความรู ้

1.2 การค้นคว้าหาความรู ้จากภายนอก

1.9 การใช้ ICT สนับสนุนกระบวนการ

1.3 การตรวจสอบ คัดเลือกความรู ้

1.10 กระบวนการสร้าง & ใช้จินตนาการ & ความคิด

ริ เริ่ มสร้างสรรค์
1.11 บรรยากาศ/วัฒนธรรมองค์กร (corporate cultute)
1.12 การใช้ความรู ้
1.13 ชุมชนความรู ้
1.14 กระบวนการตรวจสอบ (วัด) สิ นทรัพย์ทางปั ญญา
(intellectual asset) และทุนปั ญญา (intellectual capital)

1.4 การกําหนดความรู ้ที่จาํ เป็ นสําหรับใช้งาน
1.5 การจัดหมวดหมู่ความรู ้
1.6 กระบวนการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู ้
1.7 การยกระดับความรู ้

2. คน (people)
2.1 ผูแ้ สดงบทบาทนํา

2.6 ระบบสร้างเสริ มแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจ

2.2 ผูแ้ สดงบทบาท “ไม่เชื่อ ขอทดสอบก่อน”

2.7 การจัดองค์กร/จัดทีมงาน

2.3 ผูแ้ สดงบทบาท “ฝ่ ายค้าน”

2.8 ระบบพัฒนาคน

2.4 การจัดการเกี่ยวกับคน

2.9 ทีมเฉพาะกิจ (task force)

2.5 ระบบการปูนบําเหน็จความดีความชอบ

2.10 การรวบรวมข้อมูล ความรู ้ ทักษะพิเศษ ของ

สมาชิกในองค์กร
3. เนื้ อหาความรู ้ (content)
3.1 เนื้ อหาความรู ้ที่นาํ มาจัดการ

3.5 ความเปลี่ยนแปลงของความต้องการ

3.2 เนื้ อหาเด่น

3.6 เนื้ อหาที่สร้างขึ้นเอง

3.3 เนื้ อหาด้อย

3.7 เนื้ อหาท่วมท้น

3.4 เนื้ อหาที่ขาดแคลน
4. เครื่ องมือ / เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความรู ้ (toos/technologies)
4.1 เครื่ องมือมี่ใช้ในการคน้ หาความรู ้จากภายนอก

4.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปั นข้อมูล

4.2 เครื่ องมือที่ใช้จดั เก็บ

4.4 เครื่ องมือที่ช่วยให้คนในองค์กร/เครื อข่ายที่อยู่

ห่างไกลกันติดต่อสื่ อสารได้

1. กระบวนการ (process) ของการจัดการความรู้ มีประเด็นในการพิจาณณา ดังนี้
1.1 การสร้างความรู ้ข้ ึนใช้เองจากการทํางาน การหาลู่ทางใหม่ ๆ หรื อหานวัตกรรมในการ
ทํา งาน ทํา ให้ ก ารทํา งานหรื อ การประกอบกิ จ กรรมได้ผ ลดี ข้ ึ น หรื อ ก้า วสู่ ก ระบวนทัศ น์ ใ หม่
กระบวนการสร้างความรู ้ข้ ึนใช้เอง มีท้ งั ทําโดยจงใจหรื อตั้งใจ และโดยไม่จงใจ แต่เกิดผลเป็ นการ
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สร้ างความรู ้ และกระบวนการสร้ างความรู ้ น้ ี ควรประกอบด้วยกิ จกรรมย่อยที่ ทาํ อย่างต่อเนื่ อง
ยาวนาน ควรมี การระลึ ก ย้อนกลับไป และรวบรวมข้อมูลดังกล่ าว นํามาวิเคราะห์ ทบทวน
สังเคราะห์ข้ ึนเป็ นแนวทางสําหรับจัดกระบวนการของประชาคมต่อไป หรื อสําหรับแลกเปลี่ยนให้
ประชาคมอื่นได้นาํ ไปเป็ นแนวทางและปรับใช้ เป็ นต้น
1.2 การค้นคว้าหาความรู ้จากภายนอก สําหรับนํามาใช้ประโยชน์ มีการดําเนินการอย่างไร
บ้าง ในสถานการณ์ใดที่ทาํ ให้มีการค้นคว้าหาความรู ้จากภายนอกอย่างขันแข็งมากกว่าปกติ แหล่ง
ความรู ้ที่ใช้มีที่ใดบ้าง แหล่งใดที่จดั ได้ว่าเป็ นแหล่งที่ดี ดีอย่างไร วิธีการค้นคว้าทําอย่างไร บุคคล
หรื อสมาชิกองค์กร เครื อข่ายที่ มีความสามารถพิเศษในการค้นคว้าหาความรู ้จากภายนอกมีลกั ษณะ
อย่างไร มีการเปรี ยบเทียบ คัดเลือก หรื อผสมผสานระหว่างความรู ้ที่คน้ คว้ามาจากภายนอก กับ
ความรู ้ที่สร้างขึ้นเองจากการทํางานอย่างไรบ้าง เป็ นต้น
1.3 การตรวจสอบ คัดเลือกความรู ้ การคัดเอาความรู ้ที่ไม่แม่นยําทิ้งไป เอาความรู ้ที่ไม่
เหมาะสมต่อการใช้งาน ในบริ บทของกลุ่มหรื อองค์กรทิ้งไปทําอย่างไร มีความรู ้มากน้อยแค่ไหนที่
ถูกคัดออกโดยกระบวนการนี้ อาจแสดงหลักฐานโดยการยกตัวอย่าง เช่ น ทําตารางระบุรายชื่ อ
ความรู ้ดงั กล่าว ระบุว่าตัดทิ้งเพราะเหตุใด ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างไร จึงเชื่อว่าเป็ นความรู ้
ที่ไม่น่าเชื่อถือหรื อไม่เหมาะสม บุคคนที่มีลกั ษณะแบบใด ที่มีความสามารถด้านนี้ เป็ นพิเศษ และ
ถ้า จะพัฒ นาขี ด ความสามารถของกลุ่ ม /องค์ก ร ในด้า นการตรวจสอบ/คัด เลื อ กความรู ้ ควร มี
วิธีดาํ เนินการอย่างไร เป็ นต้น
1.4 การกําหนดความรู ้ที่จาํ เป็ นสําหรับใช้งาน มีการกําหนดหรื อไม่ ถ้ามีการกําหนด ควร
ระบุ ว่ า มี ค วามรู ้ ด้า นใดบ้า ง กระบวนการกํา หนดทํา อย่ า งไร ใช้เ กณฑ์อ ะไร มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ข้อกําหนดหรื อไม่ ถ้ามีทาํ บ่อย แค่ไหน บุคคลที่เป็ นแกนนําในด้านนี้คือใครบ้าง ทําไมจึงเป็ นคนที่
ทําภารกิจนี้ได้ดี เป็ นต้น
1.5 การจัดหมวดหมู่ความรู ้ และจัดเก็บ ให้อยู่ในลักษณะให้คน้ หาได้ง่าย และอยู่ใน
ลักษณะที่ใช้งานได้ง่าย มีการทําบ้างหรื อไม่ ทําอย่างไร ใครเป็ นผูท้ าํ มีการปรับปรุ งบ่อยแค่ไหน
กลไกให้เกิดการปรับปรุ งคือ อะไร อาจนําเสนอในรู ปของสื่ อ เช่น ในรู ปของซีดี-รอม เป็ นต้น
1.6 กระบวนการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู ้ ภายในองค์กร/เครื อข่าย ดําเนิ นการอย่างไร
เน้นความรู ้ แบบไหน (tacit, embedded, explicit) มีวิธีการถ่ายทอดความรู ้ต่างแบบอย่างแตกต่างกัน
อย่างไร ใช้ ICT ช่วยอํานวยความสะดวกในการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู ้อย่างไร มีการถ่ายทอด/
แลกเปลี่ยนความรู ้ กบั
นอกองค์กร/เครื อข่ายบ้างหรื อไม่ เนื้ อความรู ้ แบบใดที่มีการถ่ายทอด/
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แลกเปลี่ยนกับภายนอก เนื้ อหา ความรู ้อะไรบ้างที่มีการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวาง
ภายในองค์กร อะไรบ้างที่ไม่ค่อยมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนทั้ง ๆ ที่เป็ นความรู ้ที่สาํ คัญ เพราะอะไร
อะไรบ้างที่ตอ้ งปกปิ ด ไม่ให้รั่วออก ไปภายนอกองค์กร / เครื อข่าย เป็ นต้น
1.7 การยกระดับความรู ้ โดยการตีความ จัดแบบแผน (pattern) หรื อหมวดหมู่ ภายใต้บริ บท
ของงาน หรื อกิจกรรม ทั้งที่เป็ นความรู ้ฝังลึก ความรู ้แฝง และความรู ้ที่เปิ ดเผย รวมทั้งการยกระดับ
ผ่านวงจรเปลี่ยนความรู ้ฝังลึก ไปเป็ นความรู ้ ที่เปิ ดเผย และเปลี่ยนไปเป็ นความรู ้ ฝังลึกในระดับที่
สู งขึ้น มีกิจกรรม หรื อกระบวนการอะไรบ้างที่เกิดการยกระดับความรู ้ดงั กล่าว ใครคือแกนนําที่
ผลักดันหรื อดําเนิ นการ กระบวนการดังกล่าว มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริ มหรื อขัดขวางการยกระดับ
ความรู ้ เมื่ อมี การยกระดับความรู ้ แล้ว เกิ ดผลอะไรบ้างต่อองค์กร/เครื อข่าย และต่อสมาชิ กของ
องค์กร/เครื อข่าย เป็ นต้น
1.8 การดําเนินการ หรื อสร้างเงื่อนไข เพื่อลดทอนการปกปิ ด หรื อเก็บงําความรู ้ มีการ
ดํา เนิ น การอย่า งไรบ้า ง ดํา เนิ น การแล้ว ได้ผ ลอย่า งไร ใครคื อ บุ ค คลหรื อ แกนนํา สํา คัญ ในการ
ดําเนินการดังกล่าว มีขอ้ แนะนําสําหรับให้องค์กร/เครื อข่ายอื่น ๆ นําไปปรับใช้อย่างไรบ้าง เป็ นต้น
1.9 การใช้ ICT สนับสนุนกระบวนการ มีการดําเนินการอย่างไรบ้าง ตามประสบการณ์ที่
ผ่านมา ICT แบบใดที่ใช้สะดวก/ไม่สะดวกอย่างไร ICT แบบใดที่ส่งผลอย่างมีพลังสู ง/ตํ่าอย่างไร
cost-benefit และ costeffectiveness ของ ICT แต่ละแบบเป็ นอย่างไร ความคงทนของ ICT แต่ละ
แบบเป็ นอย่างไรบ้าง มีคน/กลุ่มคนที่กลัวไม่กล้าใช้หรื อไม่คล่องแคล่วในการใช้ ICT แบบใดบ้าง
องค์กร/เครื อข่ายได้แก้ปัญหา “กลัว เทคโนโลยีใหม่” นี้อย่างไร เป็ นต้น
1.10 กระบวนการสร้าง ใช้จินตนาการ และ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ องค์กร/เครื อข่ายมี
กระบวนการดัง กล่าวอย่างไรบ้าง อธิ บายหลักการและวิธีการให้ชดั เจน กระบวนการดังกล่าวก่อ
ผลดี /ผลเสี ย ต่ องาน/กิ จกรรม และต่ อสมาชิ กขององค์กร/เครื อข่าย อย่างไรบ้าง มีคาํ แนะนําต่ อ
องค์ก ร/เครื อ ข่ า ยอื่ น ๆ ในเรื่ อ งหลัก การ/วิ ธี ก าร สร้ า ง และใช้จิ น ตนาการ และ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์อย่างไรบ้าง เป็ นต้น
1.11 บรรยากาศ/วัฒนธรรมองค์กร (corporate cultute) องค์กร/เครื อข่าย ได้สร้างบรรยากาศ
หรื อวัฒนธรรมประเพณี อะไรบ้างที่เชื่อว่าช่วยส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ การดําเนิ นการดังกล่าวทํา
อย่างไร ใครเป็ นบุคคล/แกนนําสําคัญ ผลของการดําเนินการแต่ละอย่างเป็ นอย่างไรบ้าง มีคาํ แนะนํา
ต่อองค์กร/เครื อข่ายอื่น ในหลักการ และวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องนี้อย่างไร
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1.12 การใช้ความรู ้ มีการประยุกต์ใช้ความรู ้ในกิ จการต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ผลของการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ เป็ นอย่างไรบ้าง ทั้งที่ผลงาน การเรี ยนรู ้ภายในองค์กร/เครื อข่าย การยกระดับ
ความรู ้ และผลต่อคน (สมาชิ กขององค์กร/เครื อข่าย โปรดระบุ พ ลวัตของการใช้ความรู ้ มี
ประสบการณ์ ข องการใช้ ค วามรู ้ แ ล้ว เกิ ด ผลด้า นลบบ้า งหรื อไม่ ถ้า มี เป็ นเพราะเหตุ ใ ด มี
ข้อเสนอแนะต่อองค์กร/เครื อข่ายอื่น ๆ ด้านกระบวนการใช้ความรู ้อย่างไรบ้าง
1.13 ชุมชนความรู ้ มีการรวมกลุ่มกันเป็ น “ชุมชนแห่งความรู ้” อย่างไรบ้าง การริ เริ่ มมาจาก
ไหน มีความต่อเนื่องหรื อไม่ อย่างไร ปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมภายในชุมชนแห่ งความรู ้เป็ นอย่างไร
กิจกรรมชุมชนแห่ งความรู ้ก่อผลด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้าง มีขอ้ เสนอแนะต่อองค์กร/เครื อข่ายอื่น ๆ
ในเรื่ อง “ชุมชนแห่ งความรู ้” อย่างไรบ้าง
1.14 กระบวนการตรวจสอบ (วัด) สิ นทรัพย์ทางปั ญญา (intellectual asset) และทุนปั ญญา
(intellectual capital) มีการทําบ้างหรื อไม่ ทําบ่อยแค่ไหน บอกวิธีทาํ สาเหตุที่ทาํ ใครบ้างเป็ นแกน
นํา ผลการตรวจสอบ (วัด) เป็ นอย่างไรบ้าง มีพลวัตเป็ นอย่างไร การดําเนิ นการดังกล่าวเกิดผล
อย่างไร
2. คน (people) ผูม้ ีบทบาทในการจัดการความรู ้ รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นและวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้ ึนเป็ นความรู ้ และ วิธีปฏิบตั ิในการจัดการความรู ้ โดยมีแนวคิดดังประเด็นต่อไปนี้
2.1 ผูแ้ สดงบทบาทนํา หรื อ ผูเ้ อาจริ งเอาจัง ในกระบวนการแต่ละกระบวนการตามการ
พิจารณาตั้งแต่ขอ้ 1.1 ถึง ข้อ 1.15 เป็ นคนกลุ่มไหน เป็ นคนที่มีลกั ษณะจําเพาะอย่างไรบ้าง ความคิด
ของคนกลุ่มนี้ เป็ นอย่างไร
2.2 ผูแ้ สดงบทบาท “ไม่เชื่อ ขอทดสอบก่อน” แต่เมื่อมีหลักฐานว่าการจัดการความรู ้น่าจะ
มีประโยชน์ต่องานขององค์กร/เครื อข่าย ก็เข้าร่ วมอย่างแข็งขัน ผูแ้ สดงบทบาทเช่นนี้ เป็ นคนกลุ่ม
ไหน มีลกั ษณะ จําเพาะอย่างไร พลวัตความคิดเกี่ยวกับงานและการจัดการความรู ้ของคนเหล่านี้ เป็ น
อย่างไร
2.3 ผูแ้ สดงบทบาท “ฝ่ ายค้าน” หรื อผูต้ ่อต้าน กระบวนการจัดการความรู ้เป็ นคนกลุ่มไหน
มีลกั ษณะจําเพาะอย่างไร มีเหตุผลในการไม่เห็นด้วยอย่างไร มีพลวัตของพฤติกรรมอย่างไร มี
ความคิดเห็นอย่างไร ผูแ้ สดงบทบาทเช่นนี้ ก่อผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการจัดการความรู ้
และต่อการปฏิบตั ิภารกิจขององค์กรอย่างไร
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2.4 การจัดการเกี่ยวกับคน (personel management) ขององค์กร/เครื อข่าย เป็ นอย่างไรบ้าง
มีผลต่ อการจัดการความรู ้ และความสําเร็ จขององค์กร/เครื อข่ายอย่างไร มี คาํ แนะนําแก่ องค์กร/
เครื อข่ายอื่น ๆเกี่ยวกับเรื่ องนี้อย่างไรบ้าง
2.5 ระบบการปูนบําเหน็จความดีความชอบ ขององค์กร/เครื อข่าย เป็ นอย่างไร มีผลต่อการ
จัด การความรู ้ แ ละความสํา เร็ จ ของงานอย่า งไร มี ค าํ แนะนํา หลัก การและวิ ธีป ฏิ บตั ิ แ ก่ อ งค์ก ร/
เครื อข่ายอื่น ๆอย่างไรบ้าง
2.6 ระบบสร้างเสริ มแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจ เป็ นอย่างไรบ้าง มีผลต่อการจัดการความรู ้
และความสําเร็ จ ของงานอย่างไร
2.7 การจัดองค์กร/จัดทีมงาน เป็ นอย่างไร
2.8 ระบบพัฒนาคน (พัฒนาบุคลากร) เป็ นอย่างไรบ้าง กิจกรรมด้านการพัฒนาคนแบบใดที่
ช่วยส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ เรี ยงจากมากไปหาน้อย แบบใดที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการความรู ้
รู ปแบบ/วิธีการ พัฒนาคนดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีวิวฒั นาการไปอย่างไร ทั้งนี้ การพัฒนา
คน อาจมีท้ งั แบบที่จดั ทําเองภายในหน่ วยงาน/เครื อข่าย และที่ส่งคนออกไป รับการอบรมหรื อเข้า
ประชุมภายนอกหน่วยงาน
2.9 การเปิ ดโอกาสให้คนในองค์กร/เครื อข่ายได้มีโอกาสทํางานเป็ นทีมเฉพาะกิ จ (task
force) ข้ามสายงาน ตามปกติ มีบ่อยแค่ไหน และก่อผลดีหรื อผลลบด้านผลงานและด้านการจัดการ
ความรู ้อย่างไรบ้าง
2.10 การรวบรวมข้อมูล ความรู ้และทักษะพิเศษของสมาชิ กในองค์กร/เครื อข่าย ทําเป็ น
บัญชีให้เปิ ดดู หรื อค้นหาได้ง่ายหรื อไม่ มีการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวแค่ไหน ทักษะพิเศษใดบ้างที่ตอ้ งการ
ใช้บ่อย และเมื่อมี การใช้แล้วเกิดผลอย่างไรบ้าง
3. เนือ้ หาความรู้ (content) ที่นาํ มาดําเนินการจัดการ พิจาณณาในประเด็นต่อไปนี้
3.1 เนื้อหาความรู ้ที่นาํ มาจัดการ เนื้อหาความรู ้ดา้ นใดบ้าง ที่มีความต้องการและมีการนํามา
จัดการภายในองค์กร/เครื อข่าย โปรดทําเป็ นตาราง จัดหมวดหมู่ความรู ้ และระบุว่านํามาจัดการ
อย่างไรบ้าง
3.2 เนื้อหาเด่น ความรู ้ดา้ นใดหรื อกลุ่มใด ที่เมื่อนํามาจัดการแล้ว ก่อผลดีต่องานหรื อต่อการ
พัฒนาคน อย่างมากมาย เพราะเหตุใด
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3.3 เนื้อหาด้อย ความรู ้ดา้ นใดหรื อกลุ่มใด ที่เมื่อนํามาจัดการแล้ว ก่อผลดีไม่มาก ไม่คุม้ ค่า
หรื อไม่ค่อยคุม้ ค่าการดําเนินการจัดการความรู ้ เพราะเหตุใด
3.4 เนื้อหาที่ขาดแคลน ความรู ้ดา้ นใดหรื อกลุ่มใดที่ขาดแคลน ค้นหามาได้ยากและสร้างขึ้น
ใช้เองก็ทาํ ได้ยาก มีประสบการณ์ความสําเร็ จในการจัดการความรู ้กลุ่มนี้หรื อไม่ โปรดบรรยาย
3.5 ความเปลี่ยนแปลงของความต้องการ ความต้องการเนื้อหาความรู ้ขององค์กร/เครื อข่าย
มีการเปลี่ ยนแปลงไปตามปั จจัยด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่ อผลดี หรื อ
ผลเสี ยต่อกิจการและต่อการจัดการความรู ้ขององค์กร/เครื อข่ายอย่างไรบ้าง ทําให้ตอ้ งมีการปรับตัว
ขององค์กร/เครื อข่ายอย่างไรบ้าง
3.6 เนื้ อหาที่สร้างขึ้นเอง เนื้อหาความรู ้ดา้ นใดที่สร้างขึ้นใช้เองภายในองค์กร/เครื อข่ายได้
สะดวกหรื อง่ายที่สุด เพราะเหตุใด เนื้ อหาด้านใดที่สร้างขึ้นใช้เองภายในองค์กร/เครื อข่ายได้ยาก
ที่สุด เพราะเหตุใด
3.7 เนื้ อหาท่วมท้น เนื้ อหาด้านใดที่มีอยูม่ าก หามาได้ง่ายและมากมาย ก่อความสับสน ไม่
แน่ใจในความแม่นยําถูกต้อง ในกรณี เช่นนี้ได้ดาํ เนินการจัดการความรู ้อย่างไร เกิดผลอย่างไรบ้าง
4. เครื่องมือหรือเทคโนโลยีทใี่ ช้ ในการจัดการความรู้
4.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการค้นหาความรู ้จากภายนอก ที่องค์กร/เครื อข่ายใช้ มีอะไรบ้าง
เครื่ องมือชนิ ดใดที่ใช้ ง่าย และช่ วยการค้นหาเป็ นอย่างดี เครื่ องมื อใดที่เคยใช้เป็ นประจําแต่
เปลี่ยนเป็ นเครื่ องมืออื่นแล้ว เครื่ องมือใดที่ใช้เป็ นประจําในปั จจุบนั เหตุผลที่ใช้ เครื่ องมือเหล่านั้น
ผูใ้ ช้เป็ นคนเฉพาะบางคนหรื อเป็ น คนส่ วนใหญ่ขององค์กร/เครื อข่าย
4.2 เครื่ องมือที่ใช้จดั เก็บ/จัดหมวดหมู่/ให้บริ การความรู ้/ข้อมูล/ข้อสนเทศ ในองค์กร/
เครื อข่าย มีอะไรบ้าง ตามประสบการณ์ เครื่ องมือแต่ละชนิ ดมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้าง มีการใช้
มากน้อยเพียงใด
4.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปั นข้อมูลภายในองค์กร/เครื อข่าย มีอะไรบ้าง ตาม
ประสบการณ์ เครื่ องมือแต่ละชนิดมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้าง มีการใช้มากน้อยเพียงใด
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4.4 เครื่ องมือที่ช่วยให้คนในองค์กร/เครื อข่ายที่อยูห่ ่ างไกลกัน ได้ติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างสะดวก มีอะไรบ้าง ตามประสบการณ์เครื่ องมือแต่ละชนิ ด มีจุดเด่นจุด
ด้อยอย่างไรบ้าง มี การใช้มากน้อยเพียงใด
2.2.3 กระบวนการของการจัดการความรู้
การวางกระบวนการจัดทําแผนกิ จกรรมการจัดการความรู ้ จําเป็ นที่ จะต้องเข้าใจและมี
กรอบแนวคิ ดเรื่ องของการจัดการความรู ้ ที่ จะเป็ นการกําหนดขั้นตอนในการดําเนิ นงานต่ างๆ
ปั จจุบนั มีนกั วิชาการที่ให้แนวคิดเรื่ องของการจัดการความรู ้ ไว้หลาย รู ปแบบ (model) ซึ่ งเป็ นการ
นําทฤษฏี แนวคิด และประสบการณ์ที่มีต่อการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ มาพัฒนา
และอธิ บายในลักษณะต่างๆทั้งเป็ นภาพ เป็ นกระบวนการ ขั้นตอน เพื่ออธิ บาย แนวทางที่ เป็ น
กระบวนการของการจัดการความรู ้
กระบวนการจัดการความรู้ แนวคิดในต่ างประเทศ
รูปแบบการจัดการความรู้ ของ Boisot’s Knowledge Category Models
Boisot(1987) พัฒนารู ปแบบที่จะพิจารณาความรู ้ท้ งั ในรู ปแบบที่ถูกประมวลจัดระบบ
(codifed) และไม่ได้ถูกประมวลจัดระบบ (uncodifed ) และ พิจารณาความรู ้ ในลักษณะ ทั้งที่
กระจัด กระจาย (difussed )และ ไม่ ก ระจัด กระจาย (undifussed) ภายในองค์ก ร คํา ว่า ประมวล
จัดระบบ(codifed) ในกรณี น้ ีหมายถึง ความรู ้ที่สามารถเตรี ยมได้อย่างง่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
เช่นการส่ งข้อมูลทางการเงิน จะเรี ยกว่าเป็ น ความรู ้ที่แท้จริ ง (propriety knowledge) และจะส่ งเจาะ
สงเฉพาะกลุ่มคนที่ตอ้ งใช้ความรู ้น้ ี เป็ นพื้นฐาน แต่ ความรู ้ที่ไม่ได้ถูกประมวลจัดระบบ (uncodifed
)
หมายถึ ง ความรู ้ ที่ ไ ม่ ส ามารถเตรี ย มได้อ ย่า งง่ า ยดายเพื่ อ การถ่ า ยทอด เช่ น รู ป แบบของ
ประสบการณ์ การรั บ รู ้ มุ ม มอง ความคิ ด จะเรี ย กความรู ้ ป ระเภทนี้ ว่า ว่า ความรู ้ ส่ ว นบุ ค คล (
personal knowledge)
เมื อ พิ จ ารณาในแง่ ข องการแพร่ ก ระจายของความรู ้ ความรู ้ ใ นรู ป แบบที่ ถู ก ประมวล
จัดระบบ(codifed) จะ ครอบคลุมความรู ้ในตัวประชาชน เป็ นความรู ้สาธารณะ (public knowledge)
ที่ถูกประมวลจัดระบบ และกระจายออกไป เช่นในห้องสมุด, วารสาร, หนังสื อหนังสื อพิมพ์ ฯลฯ
จนในที่สุดกลายเป็ นความรู ้สามัญสํานึ ก (common sense) ซึ่ งกระจายแพร่ ไปแต่ค่อนข้าง ไม่เป็ น
ระบบ ( uncodified ) และ สามารถพัฒนาค่อยๆผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม และ กลายเป็ น
ความรู ้ส่วนบุคคล ( personal knowledge) ได้ แนวคิดดังกล่าว ดังแสดงไว้ ดังแผนภาพที่ 10
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ประมวลจัดระบบ
(codifed)
ไม่ได้ถกู ประมวล
จัดระบบ (uncodifed )

ความรู้ที่แท้จริ ง
(propriety knowledge)
ความรู้ส่วนบุคคล
( personal knowledge)
ไม่กระจัดกระจาย (undifussed)

ความรู้สาธารณะ
(public knowledge)
ความรู้สามัญสํานึก (กระจาย)
(common sense)
กระจัดกระจาย (difussed )

แผนภาพที่10 รู ปแบบการจัดการความรู ้Boisot’s Knowledge Category Model (Boisot,1987)
รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ Nonaka’s Knowledge Management Model
ในการบริ หารจัดการความรู ้ในทฤษฎีของ Nonaka (1995) การจัดการต้องมีความสัมพันธ์
เป็ นกระบวนการแบบไดนามิก ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านเครื อข่ายของความสัมพันธ์ทางการในองค์กร
ที่เริ่ มต้นจากระดับบุคคล เคลื่ อนไปยังระดับกลุ่ม และในที่สุดก็ถึงระดับองค์กร เป็ นการสร้ าง
'พลวัตของการสะสมความรู ้และการเจริ ญเติบโตที่ส่งเสริ มนวัตกรรมขององค์กรและการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด (Practical Wisdom) เป็ น ความคิดเชิงทฤษฎี
เกลียวความรู ้ (Knowledge Spiral) ที่เรี ยกว่า SECI Modelซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการ ในการสร้าง
ความรู ้ออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังที่อธิ บายไว้ในแผนภาพที่ 8 หน้าที่ 67 (Nonaka, 1994;14-17 Nonaka
และ Takeuchi, 1995) นอกจากนั้น Nonaka & Takeuchi เสนอกิจกรรมสําคัญ 7 ประการในการ
ดําเนินการจัดการความรู ้ในองค์กร ได้แก่
สร้ างวิสัยทัศน์ เกีย่ วกับความรู้
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีหน้าที่สร้างวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับความรู ้หลักขององค์กร สําหรับใช้เป็ นเข็ม
ทิศในการจัดการความรู ้ขององค์กร การจัดการวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู ้ ต้องเรี ยบเรี ยง เข้าใจได้ง่าย
สื่ อสารให้เป็ นที่รับรู ้จนเกิ ดเป็ นความเชื่อและค่านิ ยมร่ วมกันทัว่ ทั้งองค์กร วิสัยทัศน์ตอ้ งมีความ
ชัดเจน เหมาะสม มองเห็นทิศทาง และขอบเขตร่ วมกันได้อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ชดั หรื อมีรายละเอียด
มากเกินไป จนทําให้ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ต้องเปิ ดโอกาสให้พนักงานร่ วมกัน
ตีความ นําไปสู่ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของหน่วยย่อยภายในองค์กร
สร้ างทีมจัดการความรู้
การจัดการความรู ้เริ่ มที่ตวั บุคคลเป็ นคนๆ แต่ในที่สุดแล้วต้องดําเนินการเป็ นทีม และเป็ น
ระบบทัว่ ทั้งองค์กร จึงจะเกิดพลังของการจัดการความรู ้อย่างเต็มที่ และสมาชิกขององค์กรจะต้อง
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เข้าใจบทบาทของตนเองในด้านการจัดการความรู ้ ทีมจัดการความรู ้ขององค์กร ประกอบด้วย 3
กลุ่ม คือ
1. ผูป้ ฏิบตั ิจดั การความรู ้ (Knowledge Practitioner) ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบตั ิการ คือ
ผูจ้ ดั การความรู ้ตวั จริ ง ทําหน้าที่หลักเกี่ยวกับความรู ้ 4 ประการคือ การเสาะหา (acquire) สร้าง
(create), สั่งสม (accumulate) และใช้ (exploit) ความรู ้ ผูป้ ฏิบตั ิจดั การความรู ้ประกอบด้วยคน 2
กลุ่ม คือ ผูป้ ฏิบตั ิ (Knowledge Operator) กับ ผูเ้ ชี่ยวชาญความรู ้ (Knowledge Specialist) ผูป้ ฏิบตั ิ
เป็ นผูท้ าํ งานหลักขององค์กร และสัง่ สมประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานนั้น ความรู ้ที่เกิดขึ้นในตัว
พนักงานเหล่านี้ อยูใ่ นรู ปของทักษะ บทบาทหลักของการจัดการความรู ้ในองค์กรของคนเหล่านี้จะ
เกี่ยวข้องกับความรู ้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ของตนเอง และขององค์กรเป็ นส่ วนใหญ่ การจัดการ
ความรู ้ของผูป้ ฏิบตั ิเน้นที่ข้ นั ตอนการเอาความรู ้ที่เปิ ดเผยชัดแจ้งมาปฏิบตั ิ (internalization) และ
นําเอาความรู ้ฝังลึกของตนมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน (socialization) ผูเ้ ชี่ยวชาญความรู ้ ทํา
หน้าที่เกี่ยวกับความรู ้ที่เปิ ดเผยชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และสามารถนําไปเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์ให้คน้ หา จัดหมวดหมู่ และจัดส่ งให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิได้ง่าย เนื่องจากการวิจยั และพัฒนาเป็ น
การสร้างความรู ้ที่เปิ ดเผยชัดแจ้ง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนาทั้งหมดจึงถืออยูใ่ นกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ ย วชาญความรู ้ ด้ว ย
ผูเ้ ชี่ ย วชาญความรู ้ ทาํ หน้าที่ สร้ างความรู ้ ที่ชัดแจ้ง จากความรู ้ ฝังลึ ก
(externalization) และนําความรู ้ที่ชดั แจ้งมาสังเคราะห์จดั หมวดหมู่หรื อสร้างเป็ นความรู ้ที่ยกระดับ
ขึ้น (combination)
2. วิศวกรความรู ้ (Knowledge Engineer) ได้แก่ พนักงานที่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลาง เป็ น
ภารกิจของผูบ้ ริ หารระดับกลาง หน้าที่หลักคือการตีความและแปลงความรู ้ฝังลึกให้เป็ นความรู ้ที่
เปิ ดเผย จับต้องได้ และนําไปปฏิบตั ิได้ง่าย วิศวกรความรู ้ทาํ หน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งกับพนักงานระดับปฏิบตั ิ โดยตีความวิสัยทัศน์เกี่ ยวกับความรู ้ขององค์กรที่ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง "ยกร่ าง" ขึ้น และอยูใ่ นสภาพที่เป็ นความรู ้ฝังลึก ไม่ชดั แจ้ง ให้เป็ นความรู ้ที่เปิ ดเผยชัดแจ้ง
สอดคล้องกับงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิ เอามาพูดคุยทําความเข้าใจกับพนักงานระดับปฏิบตั ิ
เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบตั ิเกิดวิสัยทัศน์ความรู ้ของตนในระดับบุคคล และในระดับทีมงานหรื อ
หน่ วยงานย่อย วิศวกรความรู ้จึงแสดงบทบาทหลักในการ externalize ความรู ้ฝังลึกออกมาเป็ น
ความรู ้ชดั แจ้ง
นอกจากนั้น วิศวกรความรู ้ยงั มีหน้าที่หลักอีก 3 ประการ โดยที่ท้ งั 3 หน้าที่เป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการหมุนวงจรยกระดับความรู ้ในลักษณะของ "เกลียวความรู ้" (Knowledge Spiral) เกลียว
ความรู ้แรกคือเกลียวของวงจร SECI (Socialization, Externalization, Combination และ
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Externalization) เกลียวที่ 2 คือ เกลียวความรู ้ขา้ มระดับชั้นภายในองค์กร คือเชื่อมระหว่างระดับล่าง
ระดับกลาง และระดับบน ขององค์กร เกลียวที่ 3 เป็ นเกลียวความรู ้ขา้ มหน่วยงาน ข้ามภารกิจภายใน
องค์กร เช่น เชื่อมต่อระหว่างฝ่ ายขาย ฝ่ ายบริ การหลังการขาย ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา ฝ่ ายผลิต
เป็ นต้น
3. ผูบ้ ริ หารความรู ้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดทําหน้าที่ 3 ประการ คือ กําหนดเป้ าหมาย
ขององค์กร ในที่น้ ี หมายถึงเป้ าหมายภาพใหญ่ของการจัดการความรู ้ขององค์กร คือ กําหนด
วิสัยทัศน์เกี่ ยวกับการจัดการความรู ้ขององค์กรนั่นเอง สร้างบรรยากาศและกฎเกณฑ์กติกาของ
องค์กรให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ คอยจับ "ความรู ้ที่ทรงคุณค่า" ที่พฒั นาขึ้นใน
กระบวนการเกลียวความรู ้ (Knowledge Spiral) ขององค์กร ในลักษณะของการ "ผุดบังเกิด"
(emergence) เป็ น "ภพใหม่" (new paradigm) ของความรู ้ และนํามาสื่ อสารเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการ
ตีความต่อเนื่อง เกิดบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น เร้าใจ และภาคภูมิใจ
ผูบ้ ริ หารความรู ้ควรมีคุณสมบัติและความสามารถในการเรี ยงถ้อยร้อยคํา และสื่ อสาร
วิสัยทัศน์ความรู ้ให้กินใจและเกิดความมุ่งมัน่ ทัว่ กันในองค์กร ในลักษณะที่เรี ยกว่าเกิด sense of
direction มีความสามารถในการสื่ อสารวิสัยทัศน์ความรู ้ และวัฒนธรรมองค์กร ไปสู่ สมาชิกของ
Project Team และสามารถประเมินคุณภาพของความรู ้ที่สร้างขึ้นในกระบวนการจัดการความรู ้ของ
องค์กร นตามเกณฑ์ที่กาํ หนดภายในองค์กร ความสามารถในการเลือกคนสําหรับทําหน้าที่ผนู ้ าํ ของ
Project Team และ มีทกั ษะในการ "สร้างความปั่ นป่ วนอย่างสร้างสรรค์" (creative chaos) ให้แก่
Project Team เช่น การกําหนดเป้ าหมายที่ยากและท้าทาย และ ทักษะในการเข้าไปร่ วมกระบวนการ
จัด การความรู ้ กับ พนัก งานระดับ กลางและรั บ ดับล่ า ง
เพื่ อ สร้ า งความมุ่ ง มัน่ เอาจริ ง เอาจัง
(Commitment) ของการจัดการความรู ้ และสามารถจัดการภาพรวมของการจัดการความรู ้ของ
องค์กรได้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
สร้ างบรรยากาศของการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ อย่ างเข้ มข้ นในกลุ่มพนักงานระดับล่ าง
บรรยากาศที่สาํ คัญที่สุดคือสภาพที่พนักงานสามารถหาประสบการณ์ตรงสําหรับใช้ในการ
ทํางาน คือเน้นที่ความรู ้จากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่ความรู ้จากตํารา (ไม่ปฏิเสธหรื อละเลยความรู ้
จากตํารา แต่เน้นความรู ้จากประสบการณ์ตรงมากกว่า) ประสบการณ์ตรงมาจากการสัมผัสโดยตรง
ด้วยตนเอง เช่นไปดูงาน ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และที่สาํ คัญที่สุดได้ทดลองหรื อฝึ ก
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ดังนั้น ความรู ้ที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งเน้นเป็ นพิเศษคือ ความรู ้ฝังลึก และ
กระบวนการที่เน้นคือ socilaization ความรู ้ที่เกิดจาการสัมผัสกับภายนอกองค์กร เช่นลูกค้าหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การ ผูท้ าํ ธุรกิจกับองค์กร เป็ นความรู ้ที่สาํ คัญต่อความสามารถในการแข่งขันและการดํารงอยู่
ขององค์กร จึงเป็ นความรู ้จากประสบการณ์ตรงที่สาํ คัญยิง่
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จัดการความรู้ ควบไปกับกิจกรรมพัฒนาสิ นค้ า / วิธีการใหม่ หรือพัฒนารูปแบบการทํางาน
ในแต่ละองค์กรที่มีเป้ าหมายทั้งเชิงธุรกิจ เชิงสังคม หรื อด้านการบริ การ การจัดการความรู ้
ควรควบคู่หรื อแนบแน่นอยูก่ บั การพัฒนาคุณภาพงาน หรื อพัฒนาประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) ของ
งาน ซึ่ งในการจัดการสมัยใหม่ประสิ ทธิผล มุ่งเป้ าหมาย 4 ประการ คือ ตอบสนองตรงเป้ าหมาย
(responsiveness) ของลูกค้าและตรงเป้ าหมายขององค์กร มีนวัตกรรม (innovation) มีการพัฒนา
และใช้ศกั ยภาพ (competency) อย่างเต็มที่ และมีประสิ ทธิภาพ (efficiency)
เน้ นการจัดการองค์ กรแบบ "ใช้ พนักงานระดับกลางเป็ นพลังขับเคลื่อน" (middle-updown management)
Nonaka & Takeuchi แนะนําว่ารู ปแบบของการจัดการองค์กรที่เหมาะสมต่อการจัดการ
ความรู ้คือแบบ "กลาง-ขึ้น-ลง" (middle-up-down) ซึ่งเน้นการใช้พนักงานหรื อผูบ้ ริ หารระดับกลาง
เป็ นพลังหลักในการขับเคลื่อน โดยที่พนักงานระดับกลางจะเป็ นผูเ้ ชื่อมโยงวิสัยทัศน์หรื อความฝัน
ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง เข้ากับความเป็ นจริ งหรื อการปฏิบตั ิของพนักงานระดับล่าง โดย เชื่อว่าในยุค
ของการจัดการความรู ้ ผูบ้ ริ หารระดับกลางจะเป็ นกําลังหลักในการเชื่ อมโยงให้เกิ ดการจัดการ
ความรู ้ที่ทรงพลัง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
เปลีย่ นองค์ กรไปเป็ นแบบ "พหุบาท" (hypertext)
องค์กรแบบพหุ บาท (Hypertext) หมายถึงองค์กรที่มีหลายบริ บท (context) อยูใ่ นเวลา
เดียวกัน (hyper+context) ในแต่ละบริ บทมีพนักงานทํางานของตนเต็มเวลา และมีภารกิจอยูใ่ น
บริ บทเดียว ในที่น้ ี มี 3 บริ บท หรื อ 3 "ชั้น" อยูด่ ว้ ยกัน มีการจัดการความรู ้หมุนเวียนอยูร่ ะหว่างชั้น
ทําให้เกิดการเกื้อกูลส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน เกิดการจัดการความรู ้ที่ทรงพลัง ชั้น หรื อ 3 บริ บท ของ
องค์กรพหุ บาท ได้แก่ (1) ชั้นหรื อบริ บทของระบบงานตามปกติ เป็ นรู ปแบบองค์กรแบบพีระมิด
หรื อ bureaucracy (2) ชั้นหรื อบริ บทของ Project Team ซึ่ งทํางานเพื่อบรรลุเป้ าหมายอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วสลายตัวกลับสู่ ระบบงานตามปกติ แต่ในช่วงของ Project Team สมาชิกของทีมทํางานเต็ม
เวลาให้แก่ Project Team (นี่คือจุดที่ต่างจาก Matrix Organization ซึ่ งสมาชิกของทีมรายงานต่อ
หัวหน้าปกติดว้ ยและต่อหัวหน้าทีมด้วย) ในบริ บทนี้การจัดการองค์กรจะเป็ นรู ปพีระมิดหัวกลับ (3)
ชั้นหรื อบริ บทฐานความรู ้ (Knowledge-base) ทําหน้าที่คอยสกัด รวบรวม และสังเคราะห์ ยกระดับ
ความรู ้ที่เกิดขึ้นจาก 2 บริ บทข้างต้น ให้มีความหมายต่อองค์กรยิง่ ขึ้น และอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินการจัดการความรู ้ของพนักงานทุกระดับและทุกบริ บท
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สร้ างเครือข่ ายความรู้ กบั โลกภายนอก
การสร้างเครื อข่ายความรู ้กบั โลกภายนอก ในเรื่ องที่เกี่ยวกับงานหลักขององค์กร น่าจะมี 3
ประเด็นต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย คือ การมีระบบการรับรู ้และตรวจสอบข่าวสารความก้าวหน้าของ
ความรู ้ในลักษณะของ intelligence การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ภาคีหรื อเครื อข่ายที่มุ่งทําประโยชน์
หรื อทําความดี ให้แก่สังคม และการเชื่ อมโยงและ "สกัด" ความรู ้จากลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ
โดยเฉพาะความรู ้ฝังลึกที่เกิดจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อใช้บริ การขององค์กร
3. รู ปแบบการจัดการความรู้ของ Demerest’s Knowledge Management Model
แนวคิดการจัดการความรู ้ของ Demerest (1997) เป็ นรู ปแบบที่เน้นการสร้างองค์ความรู ้
ภายในองค์กร กระบวนการนี้ไม่จาํ กัด เฉพาะปัจจัยนําเข้า(input)ทางเชิงวิทยาศาสตร์ แต่มองว่าเป็ น
รวมถึงการสร้างความรู ้ทางสังคม รู ปแบบถูกสันนิษฐานว่าการสร้างความรู ้เป็ น การก่อตัวที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร (embodied within organization) ที่ไม่ใช่เพียง แต่ผา่ นโปรแกรมหรื อโครงการต่างๆ
ที่มีอยูช่ ดั เจน แต่รวมถึงผ่านกระบวนการของการแลกเปลี่ยนทางสังคม (McAdam และ McCreedy,
1999:91-101)
กระบวนการของการแพร่ กระจาย (Knowledge Dissemination) ของความรู ้ที่เป็ นที่ยอมรับ
นําไปใช้ไปสู่องค์กรโดยทัว่ นั้น ในท้ายที่สุดความรู ้จะถูกมองว่าเป็ นการใช้ประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับ
ผลลัพท์ขององค์กร และทิศทางการแพร่ กระจายมีท้ งั ทิศทางการไหลหลัก และการวกกลับเกิดขึ้น
และกระแสของการถ่ายโอนความรู ้อาจจะยิ่งอย่างไหลเวียนรวดเร็ วได้ เช่นในกรณี การเรี ยนรู ้จาก
การลงมือกระทํา การจัดการความรู ้ของ Demarest (1997)ได้แบ่งกระบวนการออกเป็ น การสร้าง
ความรู ้ (Knowledge Construction) การเก็บรวบรวมความรู ้ (Knowledge Embodiment) การกระจาย
ความรู ้ไปใช้ (Knowledge Dissemination) และการนําความรู ้ไปใช้ (Use) ดังแผนภาพที่11
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แผนภาพที่11 รู ปแบบการจัดการความรู ้ Demerest’s Knowledge Management Model
(McAdam and McCreedy,1999)
อย่างไรก็ตาม แนวคิดกระบวนการจัดการความรู ้ของ Demerest (1997) ได้รับการแก้ไข
เล็กน้อยซึ่งพยายามอธิบายถึงข้อจํากัด โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอิทธิพลของกระบวนทัศน์ท้ งั
ทางสังคม และทางวิทยาศาสตร์ ของการสร้างความรู ้ รู ปแบบยังคงขยาย องค์ประกอบของ "การใช้
(use)" ที่จะครอบคลุมผลประโยชน์ท้ งั เชิงธุรกิจ และ ของพนักงาน ที่มองว่า หากการจัดการความรู ้
คือการได้รับการสนับสนุ นและการตกลงร่ วมกันของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมดในองค์กรแล้ว
ดังนั้นพนักงานก็ตอ้ งได้รับการกล่าวถึงไปพร้อมกันกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ แนวคิดนี้จึงเพิ่มเติม
ความหมายของการจัดการความรู ้ ในมุมมองที่สร้ างสมดุ ลที่จะช่ วยให้การจัดการความรู ้ เกิ ดการ
เชื่ อ มโยงกับ กระบวนทัศ น์ ท างสัง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา เอื้ อ ต่ อ การการเปลี่ ย นแปลง
กระบวนทัศน์ที่เป็ นปั จจุบนั
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รู ปแบบการจัดการความรู้ของ Turban
การจัดการความรู ้ของ Turban (2001) ประกอบด้วย การสร้าง (Create) การดักจับและเก็บ
(Capture and Store) การเลือกหรื อกรอง (Refine) การกระจาย (Distribute) และ การใช้ (Use)

การสร้าง
(Create)

การดักจับและเก็บ
(Capture and Store)

การเลือกหรื อ
กรอง (Refine)

การกระจาย
(Distribute)

การใช้
(Use)

แผนภาพที่12 รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Turban (Turban,2001)
รู ปแบบการจัดการความรู้ของ “ Choo” model
Choo (1998) เป็ นแนวคิดการจัดการความรู ้บนฐานขององค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างการ
กําหนดรู ้ใหม่ๆ(senses) ที่มีผลนําไปสู่ การตัดสิ นใจที่ดีที่สุด Choo Model มีศูนย์กลางอยู่ที่ ทํา
อย่างไรที่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร จะถูกคัดเลือกและถูกนําไปใช้ในการปฏิบตั ิจริ ง
ในองค์กร การปฏิบตั ิการต่างๆ นี้ เป็ นผลมาจาก การให้ความสนใสอย่างตั้งใจและการซึ มซับข้อมูล
ข่าวสารที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกในขั้น ดังแสดงในแผนภาพที่ 13
Choo Model อธิ บายออกได้เป็ น 3 ขั้นตอน คือ การทําความเข้าใจเพื่อนิ ยามความรู ้ (Sense
Definition ) การสร้างความรู ้ (Knowledge Creation) และ การตัดสิ นใจ ( Decision)
การทําความเข้าใจเพื่อนิ ยามความรู ้น้ นั มาจากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม (Changing the
environment) – คือสิ่ งภายนอกสําหรับองค์กรที่มีความเป็ นไปได้ที่ส่งผลต่อการไหลของข้อมูล
ระหว่างผูม้ ีส่วนร่ วม มาสู่ การ ปรับตัว (adaptation) และ การคัดเลือก (selection) ความรู ้ ที่มาจาก
สภาพแวดล้อมประสบการณ์ มาสู่ การจัดเก็บ (keeping)

เมื่อบุคคลพยายามที่จะตีความสิ่ งที่ได้

สังเกตเห็น (Definition) นี้ เป็ นกระบวนการซึ่งหมายสร้างหน่วยความจําในองค์กร ซึ่ งบรรจุไปด้วย
ประสบการณ์ ที่ถูกสรุ ปไปสู่ ความรู ้ ที่เป้ นความสําเร็ จ หน่ วยความจํานี้ สามารถนํากลับมาใช้ใน
อนาคตได้อีกสําหรับการตีความใหม่เพื่อที่จะ รวบรวมเชื่อมโยง ไปสู่วิสยั ทัศน์ขององค์กร
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กระแสของประสบการณ์
Streams of Experience

1.นิยามการรับรู ้
Sense Definition

2.การสร้างความรู ้
( Knowledge Creation)

ข้อมูลข่าวสาร / ความรู้จากภายนอก
Information/External Knowledge

การให้ความหมายร่ วมกัน
Shared meanings

ความรู้ใหม่ / ความสามารถใหม่
New knowledge
New capabilities

3. การตัดสิ นใจ
( Decision)

วงรอบความรู ้ถดั ไป
Next Knowledge Cycle

แผนภาพที่ 13 รู ปแบบการจัดการความรู ้ Choo KM model (Choo,1998)
การสร้างความรู ้สามารถที่จะถูกรับรู ้ว่าเป็ น การปรับเปลี่ยนจากประสบการณ์ของบุคคล
แปลงไปเป็ นความรู ้ ผ่านการสนทนาและการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน (dialog and sharing)
องค์ประกอบของโมเดลนี้ สามารถพบได้ในทฤษฎี สําคัญๆ เช่ น: ทฤษฎี เกม (game theory)
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ (economic behavior) และ ทฤษฎีความโกลาหล (chaos theory) สร้าง
ความสามารถของจิตของบุคคลในการสร้าง และ แก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน รู ปแบบ Choo ในแนวทาง
แบบองค์รวมของกระบวนการที่สําคัญเกี่ ยวกับการจัดการความรู ้ทีขยายไปยังพื้นที่การตัดสิ นใจ
ขยายพื้น ที่ ความรู ้ ใหม่ ที่ สามารถเกิ ดการแก้ปัญหาเป็ นได้อย่างมี เ หตุมีผล สิ่ งที่ จ าํ เป็ นสํา หรั บ
พฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบตั ิงาน พัฒนาการทํางานในองค์กร
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รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ Frid’s Knowledge Management Model
นอกจากนั้น Frid (2003) ได้เสนอกรอบแนวคิด ในลักษณะการประเมินความสมบูรณ์ใน
ระดับต่างๆของการจัดการความรู ้ ( knowledge management maturity assessment levels ) สามารถ
แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ประกอบด้วย ความรู ้ที่ไม่เป็ นระเบียบ (knowledge chaotic) ความรู ้ที่
ตระหนัก (knowledge aware) ความรู ้ที่มีจุดมุ่งเน้น ( knowledge focused) ความรู ้ที่ถูกจัดการ
(knowledge managed) ความรู ้ที่เป็ นศูนย์กลาง (knowledge centric)

Level 5

ความรู ้ที่ถูกจัดการ (knowledge managed)

Level 4
Level 3
Level 2
Level 1

ความรู ้ที่เป็ นศูนย์กลาง (knowledge centric)

ความรู ้ที่มีจุดมุ่งเน้น ( knowledge focused)
ความรู้ที่ตระหนัก (knowledge aware)

ความรู ้ที่ไม่เป็ นระเบียบ (knowledge chaotic)

การริ เริ่ มจัดระเบียบความคิด และ
ประเมินคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญา

ปลูกฝังKMทบทวนการปฏิบตั ิงาน
และในแผนธุรกิจ

การเริ่ มต้นโดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมใหม่

การสนับสนุน และการรับเอาวิสยั ทัศน์และ
เป้ าหมายของการจัดการความรู ้ในแผนกของ
ความเข้าใจ และวัตถุประสงค์ต่างของการ
ปฏิบตั ิ วิสยั ทัศน์ และ ดัชนีช้ ีวดั KM

แผนภาพที่ 14 รู ปแบบการจัดการความรู ้ Frid’s Knowledge Management Model (Frid,2003)
ระดับแรก ความรู ้ที่ไม่เป็ นระเบียบ (knowledge chaotic) องค์กรในระดับนี้ในกระบวนการ
ของการทําความเข้าใจและการดําเนินการตามกรอบแนวคิดการจัดการความรู ้ของ Frid (2003) ซึ่ง
รวมความถึง วิสยั ทัศน์ในการจัดการความรู ้ ( knowledge management vision ) วัตถุประสงค์ของ
การจัดการความรู ้( knowledge management objectives ) ดัชนีช้ ีวดั การจัดการความรู ้ ( knowledge
management indices ) องค์กรควรมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนและปรับวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายการ
จัดการความรู ้ในแผนกต่างๆ
ระดับสอง ความรู ้ ที่ตระหนัก (knowledge aware) องค์กรในระดับนี้ มีข้ นั ที่สูงขึ้นกว่า
ระดับความรู ้ที่ไม่เป็ นระเบียบ องค์กรระดับนี้ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาแผนงานเพื่อการจัดการความรู ้
(knowledge management road map) และการทํางานอ่างร่ วมมือกัน กับหน่วยงานการจัดการ
ความรู ้
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ระดับสาม ความรู ้ที่มีจุดมุ่งเน้น ( knowledge focused) องค์กรควรมีการจัดการที่คลอบคลุม
ในทุ กด้านขององค์กรและฝั งการจัดการความรู ้ มุ่งเน้นลงไปในแต่ ละกิ จกรรม เช่ น การเตรี ย ม
โครงสร้ างเพื่อให้มีการจัดการความรู ้เกิ ดขึ้น การฝึ กอบรมและการบริ การต่างๆ การสนับสนุ น
ส่ งเสริ มให้เป็ นชุมชนความรู ้ กําหนดตัวชี้วดั ตรวจสอบรายงานการจัดการความรู ้ที่ได้ดาํ เนินการไป
รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการจัดการความรู ้
ระดับที่สี่เรี ยกว่า ความรู ้ที่ถูกจัดการ (knowledge managed) เป็ นขั้นของการนําเอากิจกรรม
พื้นฐานที่แนะนําในระดับขั้นที่หนึ่ ง ขั้นที่สอง และขั้นที่สาม มาสู่ การปฏิบตั ิ องค์กรควรพยายามที่
จะฝังตรึ งการจัดการความรู ้ในการปฏิบตั ิงานและทบทวนความคิดเห็นให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของแผน
ธุรกิจขององค์กร
สุ ดท้าย ความรู ้ที่เป็ นศูนย์กลาง (knowledge centric) เป็ นขั้นสูงสุ ดของการจัดการความรู ้
การดําเนิ นงานทั้งหมดระดับที่สมบูรณ์ ตามรู ปแบบของ Frid (2003) กิจกรรมที่โดดเด่นและ
แตกต่างที่องค์กรควรจะมุ่งเน้น คือ การใช้องค์กร ริ เริ่ ม จัดระเบียบความคิด สู่ การสร้างความสําเร็ จ
และ เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญา กิจกรรมเหล่านี้ เป็ นความรู ้ในระดับที่แตกต่างจากในระดับอื่น
ๆ นอกจากนี้ทุกกิจกรรมการจัดการความรู ้ในระดับนี้ ควรจะได้ให้ความสําคัญเท่าเทียมกัน
นอกจากรู ปแบบการจัดการความรู ้ที่ยกตัวอย่างมาทั้ง 6 แบบนี้ B.Rubentein-Montano และ
คณะ (2005) ได้ทาํ การรวบรวมแนวทางการจัดการความรู ้ จากองค์กร สถาบัน หรื อ นักวิชาการ
ต่างๆ ที่มีการนําเสนอรู ปแบบการจัดการความรู ้ โดย มี องค์ประกอบ และกระบวนการที่เหมือน
และ แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ตาราที่ 2 การรวบรวมแนวทางการจัดการความรู ้
ลําดับ องค์ กร/นักคิด
กระบวนการจัดการความรู้
1. Wiig, 1993
1. การสร้างและหาแหล่งความรู้ (Creation and Sourcing)
2. การรวบรวมและการปรับเปลี่ยนความรู้ (Compilation and Transformation)
3. การเผยแพร่ ความรู้ที่ประยุกต์ใช้ (Dissemination Application)
4. เห็นคุณค่าความรู้ (Value Realization)
2. Marquardt,
1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition) 2. การสร้างความรู ้ (Creation)
1996
3. การถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์จากความรู้ (Transfer and Utilization)
4. การจัดเก็บความรู้ (Storage)
3. O’ Dell, 1996 1. การกําหนด (Identify)
2. การรวบรวมความรู ้ (Collect)
3. การดัดแปลงความรู้ (Adapt) 4. การจัดระบบความรู้ (Organize)
5. การประยุกต์ใช้ (Apply)
6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Share)
7. การสร้างความรู้ (Create)
4 Arthur
1. การประเมินค่าความรู้ (Evaluate)
Andersen
2. การกําหนดบทบาทของความรู้ (Define the role of knowledge)
Consulting,
3. การสร้างกลยุทธ์ความรู้เชื่อมโยงสู่ วตั ถุประสงค์ของธุรกิจ
1977
(Create a knowledge strategy linked to business objectives)
4. การจําแนกกระบวนการ วัฒนธรรม และความต้องการเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็ น
กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Identify processes, cultures and technologies needed for
implementation of a knowledge strategy)
5. ใช้กลไกย้อนกลับเพื่อการปรับปรุ งระบบ (Implement feedback mechanisms)
5. Holsapple & 1. การจัดหาความรู้ (ครอบคลุม การคัดเลือก การตีความ และการถ่ายโอน)
Joshi
(Acquiring Knowledge : including Extracting, Interpreting and Transferring)
Kentucky
2. การคัดเลือกความรู้ (ครอบคลุม การเข้าถึงแหล่งความรู้ การสื บค้น และการ
Initative for
ถ่ายโอน) (Selecting Knowledge : including Locating, Retrieving and
Knowledge
Transferring)
Management, 3. ความรู้ที่อยูภ่ ายใน (ครอบคลุม การประเมิน เป้ าหมาย และการเก็บรักษา)
1997
(Internalizing Knowledge : including Assessing, Targeting and Depositing)
4. การใช้ความรู้ (Using Knowledge)
5. การกําเนิดความรู้ (ครอบคลุม การติดตาม การประเมิน การผลิต และ การถ่าย
โอน) (Generating Knowledge : including Monitoring, Evaluating, Producing and
Transferring)
6. ความรู้ที่อยูภ่ ายนอก (ครอบคลุม เป้ าหมาย การผลิต และการถ่ายโอน)
(Externalizing Knowledge : including Targeting, Producing and Transferring)
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ตาราที่ 2 การรวบรวมแนวทางการจัดการความรู ้ (ต่อ)
ลําดับ องค์ กร/นักคิด
กระบวนการจัดการความรู้
6. Price
1. การค้นหาความรู้ (Find)
waterhouseCo 2. การกรองความรู้ (ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ) (Filter : for relevance)
opers, 1997
3. การจัดรู ปแบบ (ของปัญหา) (Format : to problem)
4. มุ่งไปข้างหน้า (สู่ สังคม) (Forward : to right people)
5. ผลย้อนกลับ (จากผูใ้ ช้) (Feedback : from users)
7. Ruggles, 1997 1. การก่อเกิดความรู้ (ครอบคลุม การสร้าง การได้มา การสังเคราะห์ การหลอมรวม
การดัดแปลงความรู้) (Generation : including creation acquisition, synthesis,
fusion,adaptation) 2. การรวบรวม (ครอบคลุม การดักจับความรู้ และแสดง
ความรู้) (Codification : including capture and representation) 3. การแลกเปลี่ยน
ถ่ายโอนความรู้ (Transfer)
8. Van Der Spek 1. การสร้างแนวคิด (ครอบคลุม การประดิษฐ์ คิดค้นความรู้ที่มีอยู่ และ วิเคราะห์
& Spijkervet, จุดอ่อนจุดแข็งของความรู้) (Conceptualize : including make an inventory of
1997
Existing knowledge and analyze strong and weak points)
2. การสะท้อน (ครอบคลุม การออกแบบความต้องการ การพัฒนา และ วางแผน)
(Reflect : including decide on required improvements and make plans to
Improve process)
3. การทํากิจกรรม (ครอบคลุม ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ การรวบรวมความรู้ การ
เผยแพร่ ความรู้และการพัฒนาความรู้) (Act : including secure knowledge,
combine knowledge, distribute knowledge and develop knowledge)
4. การทบทวน (ครอบคลุม การเปรี ยบเทียบสถานการณ์เก่าและใหม่ รวมทั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์) (Review : including compare old and new situation and
Evaluate achieved results)
9. Van Heijst et 1. การพัฒนา (สร้างสรรค์ความคิดใหม่ วิเคราะห์ความล้มเหลว และตรวจสอบ
al. CIBIT,
ประสบการณ์ปัจจุบนั ) (Development : creating new ideas, analyzing failures and
Netherland.
examining current experiences)
Van Der
24.2 การรวมเข้าด้วยกัน (การจัดเก็บความรู้ส่วนบุคคล การประเมิน และทํา
Speck&
ดรรชนีสาํ หรับค้นคว้า) (Consolidation : storing individual knowledge, evaluation
Kruizinga,
and indexing)
1997
24.3 การกระจายความรู้ (การแจ้งให้ผใู ้ ช้ทราบ) (Distribution : informing users)
24.4 การรวบรวม (การรวมกันของสารสนเทศที่แตกต่างกันและการเพิ่มการ
เข้าถึงข้อมูลที่เผยแพร่ ไป) (Combination : combining disparate information and
increasing access to distributed data)
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ตาราที่ 2 การรวบรวมแนวทางการจัดการความรู ้ (ต่อ)
ลําดับ องค์ กร/นักคิด
กระบวนการจัดการความรู้
10. Wielinga et 1. การสร้างแนวคิด (การกําหนด/การทํารายการ การแสดง และจัดประเภท)
al. University (Conceptualize : identify /inventory, represent, classify)
of
2. การสะท้อน (รู ปแบบการพัฒนาความรู ้และการสร้าง รู ปแบบการกําหนด
Amsterdam,
แหล่งความรู้และผลลัพธ์) (Reflect : models of knowledge development and
1997
creation, models for identifying knowledge resources and results)
3. การกระทํา (การรวบรวมความรู้ บูรณาการความรู้ พัฒนาและกระจาย
ความรู้) (Act : combine and consolidate knowledge, integrate knowledge,
develop and distribute knowledge)
11. Dataware
1. การกําหนดปั ญหาของธุรกิจ (Identify the Business Problem)
Technologies, 2. การเตรี ยมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง (Prepare for Change)
Inc., 1998
3. การสร้างทีมงานจัดการความรู้ (Create the KM Team)
4. การดําเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบความรู้
(Perform the Knowledge Audit and Analysis)
5. การกําหนดลักษณะสําคัญของการแก้ปัญหา
(Define the Key Features of the Solution)
6. การจัดเก็บความรู้ (Implement the Building Blocks for KM)
7. การเชื่อมโยงความรู้สู่ สังคม (Link Knowledge to People)
12. Buckley & 1. ลักษณะเฉพาะของความรู้ (Knowledge Characteristics)
Carter, 1998 2. การเพิ่มคุณค่าจากการรวมความรู้ (Value Added from Knowledge Combination)
3. การมีส่วนร่ วม (Participants)
4. วิธีการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer Methods)
5. ระบบการจัดการ (Governance)
13. The
1. การคงอยูข่ องความรู้ (Leverage Existing Knowledge)
Knowledge
2. การสร้างความรู้ใหม่ (Create New Knowledge)
Research
3. การสื บค้น และจัดเก็บความรู้ (Capture and Store Knowledge)
Institute Inc., 4. การจัดระบบและเปลี่ยนแปลงความรู้ (Organize and Transform Knowledge)
1998
5. จัดความรู้ให้เหมาะสม (Deploy Knowledge)
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ตาราที่ 2 การรวบรวมแนวทางการจัดการความรู ้ (ต่อ)
ลําดับ องค์ กร/นักคิด
กระบวนการจัดการความรู้
14. Liebowitz and 1. การกําหนด (กําหนดสมรรถนะหลัก กลยุทธ์ และขอบข่ายความรู ้) (Identify
Beckman,
: determine core competencies, sourcing strategy and knowledge domains)
1998
2. การดักจับความรู้ (ให้เป็ นระบบ) (Capture : formalize existing knowledge)
3. การเลือกความรู้ (Select : assess knowledge relevance, value, and accuracy
and resolve conflicting knowledge) โดยการประเมินคุณค่า ความเกี่ยวข้อง
เป็ นจริ ง ถูกต้อง และที่ขดั แย้ง)
4. การจัดเก็บความรู้ (ในฐานข้อมูลขององค์กร)
(Store : represent corporate memory in Knowledge repository)
5. การแบ่งปัน (การกระจายความรู้ไปยังผูใ้ ช้ โดยดูจากความสนใจ และงาน
รวมทั้งการทํางานร่ วมกับทีมงานเสมือนจริ งด้วย) (Share : distribute knowledge
automatically to users based on interest and work and collaborate on knowledge
work through virtual teams)
6. การประยุกต์ใช้ (การเรี ยกใช้ความรู้ในการตัดสิ นใจ แก้ปัญหาหรื อ
สนับสนุนการทํางาน ช่วยการทํางานและการฝึ กอบรม) (Apply : retrieve and use
Knowledge in making decisions, solving problems automating or supporting
work, job aids and training)
7. การสร้างความรู้ (โดยการค้นพบความรู้ใหม่จากงานวิจยั ประสบการณ์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Create : discover new knowledge through research,
experimenting and creative thinking)
8. การขายความรู้ (เป็ นการพัฒนาความรู ้การตลาดใหม่ๆ ภายใต้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริ การ) (Sell : develop and market new knowledge-based
products and services)
15. The Mutual 1. รวบรวมสารสนเทศ (สร้างโครงสร้างพื้นฐานความรู้ให้ชดั เจน)
Group,1998
(Gather Information : building an explicit knowledge infrastructure)
2. เรี ยนรู้ (การพัฒนาความรู้ฝังลึก) (Learn : tacit knowledge development)
3. การถ่ายโอนความรู้ (Transfer)
4. การทํากิจกรรม (พัฒนาความสามารถโดยจัดคุณค่าให้เหมาะสม)
(Act : developing capability through values deployment)
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ตาราที่ 2 การรวบรวมแนวทางการจัดการความรู ้ (ต่อ)
ลําดับ องค์ กร/นักคิด
16. The National
Technical
University of
Athens,
Greece,
1998
17. American
Management
Systems,
1999
18. Ernst
and
Young,
(1999)
19.

20.

21.

กระบวนการจัดการความรู้
1. บริ บท (กําเนิดของความรู้) (Context : generating knowledge)
2. เป้ าหมายการจัดการความรู้ (รวบรวมความรู ้ให้เป็ นระบบ)
(Knowledge Management Goals : organizing knowledge)
3. กลยุทธ์การจัดการความรู้ (พัฒนาและกระจายความรู้)
(Strategy : developing and distributing knowledge)
4. วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
1.การค้นหาความรู้ (สร้างศูนย์ความรู้) (Find : create knowledge centers)
2. การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ (กระตุน้ และให้คนยอมรับหรื อเห็นคุณค่า)
(Organize : motivate and recognize people)
3.การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Share)
1. การกําเนิดความรู้ (Knowledge Generation)
2. การแสดงความรู้ (Knowledge Representation)
3. การรวบรวมความรู้ (Knowledge Codification)
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application)
Skandia, 1999 1. เครื อข่ายและการแลกเปลี่ยนความรู้ (Networking and Knowledge Sharing)
2. การนําทางความรู้โดยทีมงาน (Knowledge Navigation by Project Teams)
3. เครื่ องมือพัฒนาทุนทางปัญญา (Intellectual Capital Development Tool Box)
Andersen
1. การได้มาซึ่ งความรู้ (Acquire)
2. การสร้างความรู ้ (Create)
Consulting,
3. การสังเคราะห์ความรู้ (Synthesize) 4. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Share)
2000
5. การใช้ความรู้สู่ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร (Use to Achieve Organizational Goals)
6. การควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู ้ (Environment
Conductive to Knowledge Sharing)
Liebowitz,
1. การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศเป็ นความรู ้ (Transform Information intoKnowledge)
2000
2. การกําหนด และตรวจสอบความรู้ (Identify and Verify Knowledge)
3. การสื บค้นและเก็บรักษาความรู้ (Capture and Secure Knowledge)
4. การจัดระบบความรู้ (Organize Knowledge)
5. การเรี ยกใช้และการประยุกต์ความรู ้ (Retrieve and Apply Knowledge)
6. การรวบรวมความรู้ (Combine Knowledge)
7. การเรี ยนรู้ (Learn Knowledge)
8. การสร้างความรู้ใหม่ (Create Knowledge) โดยการคิดอย่างสร้างสรรค์
การ ทดลอง และวิจยั
9. การกระจายความรู้/การขายความรู ้ (Distribute/Sell Knowledge)
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จากตัวอย่าง แนวคิด กระบวนการการจัดการความรู ้ ที่ได้รวบรวมมา ทั้งของ Boisot 1987,
(Nonaka, 1994;14-17 Nonaka และ Takeuchi, 1995), Demerest (1997), Turban (2001), Choo
(1998 ) Frid (2003) และ จากการรวบรวมของ B.Rubentein- Montano และคณะ (2002) อีก 21
รู ปแบบ รวมทั้งหมด 27 รู ปแบบ เมื่อนํามาวิเคราะห์แล้วพบว่า กระบวนการการจัดการความรู ้ โดย
ภาพรวม มีความคล้ายคลึงกัน คือ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การกําหนดความรู ้ การสื บค้นความรู ้ การ
สร้างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการนําความรู ้ไปใช้ และการประเมินผล
ความรู ้ อย่างไรก็ตาม พบว่ามี ความแตกต่างกัน ในแง่ ของ จํานวนขั้นตอนที่ แต่ ละองค์ก ร หรื อ
นักวิชาการนําเสนอ ที่มีจาํ นวนแตกต่างกัน และ ในการเรี ยกชื่อขั้นตอนต่างๆ มีการให้นิยาม และมี
ขั้นตอนกิจกรรม อื่นๆ ในกระบวนการ ที่มีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามบริ บทของแต่ละพื้นที่ที่
ดําเนินงาน
กระบวนการจัดการความรู้ แนวคิดในสั งคมไทย
รู ปแบบการจัดการความรู ้ที่ทาํ การศึกษาจากนักวิชาการต่างประเทศ ดังตัวอย่าง ทั้ง 27
รู ปแบบ นี้ เป็ นเพียง ตัวอย่าง ให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอน ในการจัดการความรู ้ เพื่อใช้เป็ น
กรอบแนวคิดเบื้องต้น สําหรับประเทศไทย นักวิชาการหลายท่าน ได้นาํ แนวคิดการจัดการความรู ้มา
พัฒนา ปรับใช้ ในประเทศไทย ทั้งในภาคองค์กร และ ภาคชุมชน สังคม เช่น
บุญดี บุญกิจ และคณะ (2547:28-29) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู ้น้ นั เป็ นกระบวนการที่
นําความรู ้ ที่มีอยู่ห รื อเรี ยนรู ้ มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่ อองค์กรโดยผ่านกระบวนการต่ างๆ
ขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการความรู ้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การค้นหาความรู ้ (Knowledge Identification) การค้นหาว่าองค์กรมีความรู ้อะไรบ้าง
รู ปแบบใด อยู่ที่ใคร และความรู ้อะไรที่องค์กรจําเป็ นต้องมี ทําให้องค์กรทราบว่าขาดความรู ้
อะไรบ้างหรื ออีกนัยหนึ่ งก็คือ “รู ้เรา” นัน่ เอง โดยทัว่ ไปองค์กรสามารถใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า
“Knowledge Mapping” หรื อการทําแผนที่ความรู ้ ในขั้นตอนนี้ เพื่อหาว่าความรู ้ใดมีความสําคัญ
สําหรับองค์กรจัดลําดับความสําคัญของความรู ้เหล่านั้น เพื่อให้องค์กรวางขอบเขตของการจัดการ
ความรู ้ และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล ประโยชน์ของแผนที่
ความรู ้ คือ ช่วยทําให้เห็นภาพรวมของคลังความรู ้ขององค์กร ทําให้องค์กรทราบว่ามีความรู ้ที่ทบั
ซ้อนกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรื อไม่ ซึ่งก่อให้เกิดความสิ้ นเปลืองในการจัดเก็บและรวบรวม
และทําให้ บุคลากรทุกคนทราบว่าองค์กรมีความรู ้อะไรและจะหาความรู ้ที่ตนเองต้องการได้ที่ไหน
นอกจากนี้ ยังใช้เป็ นโครงสร้างพื้นฐานทางความรู ้ที่องค์กรสามารถใช้เป็ นฐานในการต่อยอดขยาย
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ความรู ้ใน เรื่ องต่างๆ อย่างเป็ นระบบ รวมทั้งการใช้เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการ และ การเคลื่อนย้ายแหล่งข้อมูลความรู ้ต่อระบบต่างๆ ในองค์กร
2. การสร้างและการแสวงหาความรู ้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็ นขั้นตอน
ใน การดึงเอาความรู ้จากแหล่งต่างๆ ที่อาจอยูก่ ระจัดกระจายมารวมไว้เพื่อจัดทําเนื้อหาให้เหมาะสม
และ ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ สําหรับความรู ้ที่จาํ เป็ นต้องมี แต่ยงั ไม่มีน้ นั องค์กรอาจสร้าง
ความรู ้ ดังกล่าวจากความรู ้เดิมที่มีก็ได้ หรื อนําความรู ้จากภายนอกองค์กรมาใช้ นอกจากนี้องค์กร
อาจจะต้องพิจารณากําจัดความรู ้ที่ไม่จาํ เป็ น หรื อล้าสมัยทิ้งไปเพื่อประหยัดทรัพยากรในการจัดการ
ความรู ้ เหล่านั้น ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้ข้ นั ตอนนี้ประสบความสําเร็ จ คือ บรรยากาศ และวัฒนธรรม
องค์กรที่ เอื้อให้บุคคลกระตือรื อร้น ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันเพื่อใช้ในการสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้บุคลากรสามารถ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จาก กันได้รวดเร็ วขึ้น และทําให้การเสาะแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ จากภายนอกได้
รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
3. การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization) เมื่อมีเนื้อหาความรู ้ที่ตอ้ งการ
แล้ว องค์กรต้องจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถค้นหาและนําความรู ้ดงั กล่าวไปใช้
ประโยชน์ได้ การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบนั้นหมายถึงการจัดทําสารบัญ และจัดเก็บความรู ้
ประเภท ต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวม การค้นหา การนํามาใช้ทาํ ได้ง่ายและรวดเร็ ว สามารถเข้าถึง
แหล่งความรู ้ได้โดยง่าย
4. การประมวลและการกลัน่ กรองความรู ้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็ น
ขั้นตอนการปรับปรุ ง และการประมวลผลความรู ้ให้อยูใ่ นรู ปแบบและภาษาที่เข้าใจ และใช้ได้ง่าย
เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทั้งองค์กร ตลอดจนการเรี ยบเรี ยง ตัดต่อ และปรับปรุ งเนื้อหาให้มีคุณภาพ
ดี ทันสมัย สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
5. การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Access) ความรู ้ที่ได้มานั้นจะไร้ค่า หากไม่นาํ ไปเผยแพร่
เพื่อให้ผอู ้ ื่นใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นองค์กรจะต้องมีวิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรู ้ประเภท
Explicit และ Tacit โดยทัว่ ไปการส่ งหรื อการกระจายความรู ้ให้ผใู ้ ช้มี 2 ลักษณะ คือ
5.1 “Push” การป้ อนความรู ้เป็ นการส่ งข้อมูล ความรู ้ให้ผรู ้ ับ โดยผูร้ ับไม่ได้ร้องขอหรื อ
ต้องการ หรื อเรี ยกง่ายๆ ว่าเป็ นแบบ “Supply-Based” เช่น การส่ งหนังสื อเวียนแจ้งให้ทราบ
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5.2 “Pull” การให้โอกาสเลือกใช้ความรู ้ โดยผูร้ ับสามารถเลือกรับหรื อใช้แต่เฉพาะข้อมูล
ความรู ้ที่ตอ้ งการเท่านั้น การกระจายความรู ้แบบนี้เป็ นแบบ “Demand-Based”
6. การแบ่งปั นความรู ้ (Knowledge Sharing) เป็ นขั้นตอนในการนําความรู ้ที่จดั เก็บมา
เผยแพร่ แบ่งปั น และแลกเปลี่ยนกัน มี 2 ลักษณะ ดังนี้
6.1 การแบ่งปั นความรู ้ประเภทความรู ้ที่ชดั เจน (Explicit Knowledge) วิธีที่นิยม เช่น การ
จัดทําเอกสาร วีดีโอ ซี ดี จัดทําฐานความรู ้โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจะทําให้สามารถ
เข้าถึงความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
6.2 การแบ่งปั นความรู้ที่อยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) สามารถทําได้หลายรู ปแบบ ขึ้นอยู่
กับความต้องการและวัฒนธรรมองค์กร ส่ วนมากมักจะใช้วิธีผสมผสานเพื่อผูใ้ ช้ขอ้ มูลสามารถ
เลือกใช้ได้ตามความสะดวก เช่น ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) Innovation & Quality
Circles (IQCs) ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ (Community of Practice : CoP) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring
System) การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน(Secondment) และ เวที
สําหรับการแลกเปลี่ยนความรู ้ (Knowledge Forum)
7. การเรี ยน (Learning) วัตถุประสงค์ที่สาํ คัญที่สุดในการจัดการความรู ้ คือ การเรี ยนรู ้ของ
บุคลากร และนําความรู ้น้ นั ไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสิ นแก้ปัญญาและปรับปรุ งองค์กรการเรี ยนรู ้
ของบุคลากรจะทําให้เกิดความรู ้ใหม่ๆ ขึ้นมากมาย ซึ่ งจะไปเพิ่มพูนองค์ความรู ้ขององค์กรที่มีอยู่
แล้วให้มากขึ้นเรื่ อยๆ ความรู ้น้ ีกจ็ ะถูกนําไปใช้เพื่อสร้างความรู ้ใหม่ๆ อีกเป็ นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด ที่
เรี ยกว่า “วงจรการเรี ยนรู ้” ดังแสดงใน แผนภาพที่ 15
องค์ความรู้
วงจรการเรียนรู้

การนําความรู้ไปใช้

เกิดการเรี ยนรู้
เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ

แผนภาพที่ 15 วงจรการเรี ยนรู ้ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ,2547)
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วิจารณ์ พานิช (2547:25) กล่าวถึง การจัดการความรู ้ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาํ คัญ 5
ขั้นตอน คือ
1. การกําหนด (Define) สิ่ งแรกที่เราต้องร่ วมกันตั้งคําถามว่า อะไรคือความรู ้ที่สาํ คัญและ
จําเป็ นกับองค์กร ความรู ้ที่ตอ้ งการใช้ในการดําเนินกิจกรรมหรื อการประกอบการ จะทําให้สามารถ
กําหนดความรู ้ที่จาํ เป็ นต้องจัดหา สร้างขึ้นมาใช้ในองค์กร ขั้นตอนนี้ คือ การนําเอาความมุ่งมัน่
(Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้ าหมาย (Goal) วัตถุประสงค์(Objective)
นโยบาย (Policy) ขององค์กรเป็ นตัวตั้งใช้ในการกําหนดความรู ้ที่ตอ้ งการใช้
2. การสร้างความรู ้ (Create) ทั้งนี้เป็ นการสร้างจากกระบวนการและขั้นตอนในการทํางาน
ภายในองค์กร และการนําความรู ้ ข้อสนเทศ หรื อข้อมูลจากภายนอกมาสังเคราะห์เป็ นความรู ้
สําหรับใช้ในการทํางานที่สอดคล้องกับบริ บทขององค์กร โดยเฉพาะการสร้างความรู ้ดว้ ยการ
ค้นคว้าวิจยั ร่ วมกันเรี ยนรู ้ศึกษาวิจยั ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริ การแก่
ประชาชน
3. การเสาะหาและยึดกุมความรู ้ (Capture) จากความเชื่อที่ว่าความรู ้มีอยูท่ วั่ ไป ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ในสังคม ในโลก องค์กรจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการเสาะแสวงหา
และยึดกุมความรู ้ที่กระจัดกระจายและแฝงอยูต่ ามที่ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ คําว่า capture หมายความ
ว่าไปดึงความรู ้มาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อใช้ประโยชน์ในองค์กรของเรา ซึ่ งวิธีที่ง่าย
ที่สุด คือไปศึกษาดูงาน ซักถามมีการบันทึกมีการทบทวน และดําเนิ นการดังกล่าวอยู่ อย่าง
สมํ่าเสมอ จนเกิดทักษะความชํานาญ รวมทั้งพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพื่อการเสาะหาและยึดกุมความรู ้
จากประสบการณ์เดิม
4. การแลกเปลี่ยนความรู ้ (Sharing) คือขั้นตอนที่สาํ คัญที่สุด และเป็ นขั้นตอนที่ทาํ ยากที่สุด
ในองค์กรบางประเภทที่สมาชิกองค์กรมีพฤติกรรมปกปิ ดความรู ้ เพื่อเอาไว้ใช้แสดงความเหนือคน
อื่น เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน กระบวนการจัดการความรู ้จะต้อง
สร้างเงื่อนไขและกติกาที่ส่งเสริ มให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความรู ้ ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
แก่ผมู ้ ีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความรู ้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อาจเป็ นการแลกเปลี่ยนระหว่าง
คนในองค์กร และภายนอกองค์กร สิ่ งที่ตอ้ งสร้างบรรยากาศให้ส่งเสริ ม Knowledge sharing คือทํา
ให้คนเกิดความเข้าใจว่ายิง่ แลกเปลี่ยนยิง่ ทําให้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
5. การใช้ความรู ้(Use) การประยุกต์ใช้ความรู ้ทาํ ให้เกิดผลจากการใช้ความรู ้น้ นั ทั้งเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ พัฒนากระบวนการทํางาน และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในองค์กร
เป็ นเรื่ องสําคัญยิง่ และมีผลในเชิงป้ อนกลับต่อกระบวนการจัดการความรู ้ทุกๆ ขั้นตอน
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กีรติ ยศยิ่งยง (2549: 35 ) ได้ประมวลและเรี ยบเรี ยงให้เห็นภาพการจัดการความรู ้เชิง
กระบวนการซึ่งการจัดการความรู ้มีข้ นั ตอนในการดําเนินงาน 12 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวินิจฉัย
องค์การ การกําหนดวิสยั ทัศน์การจัดการความรู ้ การสื่ อสารการจัดการความรู ้ การละลายพฤติกรรม
และการเปลี่ยนแปลง การแสวงหาความรู ้ การแบ่งปันความรู ้ การสร้างความรู ้ การจัดเก็บและการ
สื บค้นความรู ้ การเข้าถึงความรู ้ การซึมซับความรู ้ การประยุกต์ใช้ความรู ้ การประเมินผล
วีรพจน์ ลือประสิ ทธิ์สกุล (2548: 27 - 39) ได้อธิบายกระบวนการของการจัดการความรู ้และ
การเรี ยนรู ้ว่า เป็ นสิ่ งสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การต่างๆ โดยมีข้ นั ตอนที่สาํ คัญ 6
ขั้นตอน ดังนี้
1.การวิเคราะห์ หน้าที่งานของแต่ละตําแหน่ง
2.การกําหนดความรู ้ที่จาํ เป็ นต้องมีของแต่ละตําแหน่ง
3.การหาความต้องการการพัฒนาความรู ้ของพนักงานแต่ละคน
4.การจัดทําแผนพัฒนาความรู ้ของพนักงานทัว่ ทั้งองค์กร
5.การส่ งมอบความรู ้ให้แก่พนักงานทัว่ ทั้งองค์กร
6.การติดตาม ทบทวน ประเมินผล และปรับปรุ ง
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา มีการดําเนิ นงานสร้างพลังการเรี ยนรู ้
โดยใช้ การจัดการความรู ้ เป็ นเครื่ องมื อในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง เช่ น มี การจัดตั้งสถาบัน
ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม (สคส.) ดําเนินงานสร้างพลังเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ใน
กลุ่ม องค์กร ชุมชนต่างๆ การสร้างนักจัดการความรู ้ พัฒนาแนวทางการจัดการความรู ้ที่สอดคล้อง
กับบริ บทสังคมไทย
แม้การจัดการความรู ้เป็ นเครื่ องมือที่ ที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมที่ จะช่วยพัฒนาได้ท้ งั ในระดับ
บุคคล(individual) ระดับ กลุ่มคน(group) และระดับองค์กร (organization) ในการสร้างความรู ้
ความเข้าใจในงาน การสร้างพฤติกรรมที่ดี และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ เป้ าหมายที่พึง
ประสงค์ จากการทบทวนเอกสารแนวคิดต่างๆจะพบว่า ความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ ปั จจัยที่
สําคัญขึ้นอยูก่ บั การจัดการความรู ้ในระดับปัจเจกบุคคล ก่อนเป็ นอันดับแรก
แนวคิดKM ปัจเจกบุคคล
การจัดการความรู ้ ในระดับบุคคล ถูกอธิ บายในรู ปแบบของกระบวนการเรี ยนรู ้ ดังเช่ น
แนวคิดของ ประพนธ์ ผาสุ กยืด (2547:1-3) แนวคิด การจัดการความรู ้ภายในตัวบุคคลได้ถูกอธิบาย
ในทิศทางที่สอดคล้องกัน กับ การจําแนกประเภทความรู ้ของ Michael Polanyi (1962) (อ้างถึงใน
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J.C.Spender; Rpdert M.Grant, 1996: 6-7 และ Ikujio Nonaka (1995 ) (Ikujiro Nonaka and Georg
von Krogh,2009: 636) ที่อธิ บายความรู ้แบ่งเป็ น ความรู ้ที่ชดั แจ้ง (explicit knowledge) ความรู ้ที่ฝัง
ลึก (Tacit knowledge) และ ความรู ้แฝง (implicit knowledge) โดยอธิ บายในลักษณะ ของการ
ไหลเวียนความรู ้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในรู ปแบบของ “ หน้าต่างความรู ้ ประตูปัญญา” ดัง
แผนภาพที่ 16
KM Model
ระดับปัจเจกบุคคล

รู้ อะไร
1

รู้ ว่ า

ไม่ ร้ ู ว่ า

2

Known Area
Explicit Knowleadge
Implicit knowledge
Action

Hidden Area

ไม่ รู้ อะไร
3

Unknown Area
Learn

4

Blind Area

We can know more than
we can tell (Polanyi)

Open up

Tacit Knowledge

แผนภาพที่16 หน้าต่างความรู ้ ประตูปัญญา (ประพนธ์ ผาสุ กยืด, 2547:1-3)
รู ปแบบของ “ หน้าต่างความรู ้ ประตูปัญญา” ประกอบไปด้วย 4ช่อง ช่องด้านซ้ายบนเป็ น
พื้นที่สาํ หรับกรณี “เรารู ้วา่ ..เรารู ้อะไร” เรี ยกว่าเป็ นพื้นที่ “สิ่ งที่เรารู ้” (Known Area) ความรู ้ในช่องนี้
เป็ นแบบทั้งสองประเภท คือ ความรู ้ที่ชดั แจ้ง (explicit Knowleadge)

เช่นในรู ปของเอกสาร

หนังสื อ ตํารา คู่มือปฏิบตั ิงาน และ ความรู ้ที่แฝงในตัวคน (implicit knowledge) คือความรู ้ที่ฝังลึก
ดึงออกมายาก กว่าจะดึงออกมาอธิบายต้องใช้เวลาค่อยๆเรี ยบเรี ยง ออกมาเป็ น explicit Knowleadge
ช่องที่2 ช่องด้านล่างซ้าย เป็ นพื้นที่กรณี ที่ “ เราไม่รู้ว่า...เรารู ้อะไร” คือเป็ นสิ่ งที่เรารู ้ แต่มนั
ซ่อนเร้นอยูจ่ นเราเองไม่รู้ตวั เราเรารู ้สิ่งนั้นๆอยู่ บริ เวณนี้ เรี ยกว่าเป็ น “Hidden Area” เรี ยกบริ เวณ
ของความรู ้ที่ซ่อนเร้น เรี ยกว่า “Tacit knowledge” แนวคิดนี้ของ Michael Polanyi (1962) อธิบาย
ว่า มนุษย์มกั จะรู ้มากกว่าสิ่ งที่เจ้าตัวบอกออกมาได้ หมายถึง มีสิ่งต่างๆมากกมายที่บุคคลเองไม่รู้ตวั
ว่าตนเองรู ้ เช่น เหตุการณ์ที่บุคคลสามารถทําในบางสิ่ งบางอย่างสําเร็ จได้ โดยที่ไม่คิดว่าตนเองจะ
ทําได้ แสดงให้เห็นถึงการมีความรู ้บางอย่างซ่อนเร้นอยู่

106

ช่ องที่ 3 เป็ นพื้นที่ที่เรี ยกว่า “เรารู ้ ว่า...เราไม่รู้อะไร” คือบริ เวณที่เราไม่รู้ หรื อ Unknown
Area เช่น การไม่รู้ภาษาต่างประเทศ หากต้องการรู ้ในสิ่ งที่ไม่รู้ในพื้นที่น้ ี ต้องมีการเรี ยนรู ้ (Learn)
เกิดขึ้นจนเมื่อรู ้แล้ว สิ่ งนั้นจะเปลี่ยนไปสู่ พ้นื ช่อง1 คือ Know Area ในทันที
ช่องที่4 ช่องสุ ดท้ายเป็ นบริ เวณที่เรี ยกว่า “เราไม่รู้วา่ ...เราไม่รู้อะไร” เรี ยกพื้นที่บอด Blind
Area หรื อ พื้นที่จุดอับ เป็ นพื้นที่ที่อนั ตราย เพราะบุคคลสามารถเกิดการหลงผิดได้ เช่น หลงคิดว่า
เรามีความรู ้ในเรื่ องนั้นๆแล้ว จึงไม่เปิ ดรับ หรื อรับฟั ง ทั้งๆที่จริ งเราอาจไม่รู้ ผลที่ตามมาคือ บุคคล
อาจไม่มีความรู ้เพิ่มพูนด้วยความหลงผิดไม่รู้ตวั ดังนั้นการจะลดพื้นที่ช่องที่4 นี้ ลง บุคคลจะต้อง
เป็ นคนที่ เปิ ดรับ (Open up) คือการเปิ ดใจรับ เปิ ดรับฟั ง จะส่ งผลให้ไปสู่ การเรี ยนรู ้ (Learn) ใน
พื้นที่ช่องที่3 ได้
อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวนี้ เป็ นแนวคิดในมุมมองของการจัดการความรู ้ระดับปั จเจก
บุคคล ดังนั้น เมื่อเกิดการเรี ยนรู ้ ต่างๆแล้ว ต้องนําไปสู่ การปฏิบตั ิ (Action) ด้วยได้ ไม่ใช่แค่เรี ยนรู ้
เพื่อแค่รู้ การจัดการความรู ้ในระดับปั เจกบุคคลนี้ ได้สอดแทรกอยู่ในกระบวนการของการจัดการ
ความรู ้ ซึ่ งมี นัก วิ ชาการหลายท่ านได้อธิ บายและประยุก ต์ใช้การจัดการความรู ้ เ พื่อพัฒ นากลุ่ ม
องค์กรต่างๆ ที่อาจมีข้ นั ตอนเหมือน หรื อแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม และบริ บท ปั จจัยที่
เกี่ยวข้องของแต่ละองค์กร
การทบทวนรู ป แบบการจัด การความรู ้ ต่ า งๆพบว่ า การจัด การความรู ้ แ ต่ ล ะรู ป แบบมี
กระบวนการหลากหลายในมุมมองที่แตกต่างกันไปจากสมมติฐานพื้นฐาน ทฤษฎี และการปฏิบตั ิ
ในแต่ ล ะตามสภาพแวดล้อม และบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้อง ส่ ว นใหญ่ ก ระบวนการจัด การความรู ้ จ ะมี
การศึกษาโดยมีเป้ าหมายมุ่งพัฒนาการทํางานของบุคลากรเพื่อความสําเร็ จภายในองค์กร ผูว้ ิจยั ได้
รวบรวมวิธีการและขั้นตอนจากนักวิชาการและจากการปฏิบตั ิจริ งขององค์กรต่างๆ ดังนี้
ดร.ประพนธ์ ผาสุ กยืด ได้นาํ เสนอ รู ปแบบการจัดการความรู ้ที่ได้รับการยอมรับ และถูก
เผยแพร่ นาํ ไปใช้ หรื อ ปรับใช้ ในวงกว้างของสังคม ที่เรี ยกว่า โมเดลปลาทู (TUNA Model)
สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม (2547: 43) เป็ นการมองประเด็นของการจัดการความรู ้
อย่างง่าย ๆ โดยแบ่งได้เป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ
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(Knowledge Management Vision)

(Knowledge Sharing)

(Knowledge Assest)
“คุณอํานวย”
Knowledge Facilitator

“คุณเอื้อ”
Chief Knowledge Officer
“คุณกิจ”
Knowledge Practioner

แผนภาพที่17 โมเดลปลาทู (TUNA Model)
(สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม, 2547: 43)
ส่ วน "หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่ วนที่เป็ นเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ หรื อ
ทิศทางของการจัดการความรู ้ โดยก่อนที่จะทําจัดการความรู ้ ต้องตอบให้ได้ว่า "เราจะทํา KM ไป
เพื่ออะไร” เป้ าหมายของการจัดการความรู ้ ผูม้ ีส่วนร่ วมในกิจกรรมการจัดการนี้ ต้องทราบว่าว่าจะ
จัดการความรู ้เพื่อบรรลุเป้ าหมายอะไร เกี่ยวข้องหรื อ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรอย่างไร เช่น จัดการความรู ้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงาน จัดการความรู ้เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านยาเสพติด จัดการความรู ้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการประกอบอาชีพ จัดการ
ความรู ้เพิ่พฒั นาทักษะชีวิตด้านชีวิตและทรัพย์สิน จัดการความรู ้เพื่อฟื้ นฟูขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ดั้งเดิมของคนในชุมชน โดย "หัวปลา” นี้ จะต้องเป็ นของ "คุณกิจ” หรื อ ผูด้ าํ เนิ นกิจกรรม KM
ทั้งหมด โดยมี "คุณเอื้อ” และ "คุณอํานวย” คอยช่วยเหลือ
ส่ วน "ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) เป็ นส่ วนของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่ งถือว่า
เป็ นส่ วนสําคัญ เป็ นการแบ่งปั นความรู ้ที่ฝังลึกในตัวตนคนผูป้ ฏิบตั ิ เน้นการแลกเปลี่ยน วิธีการ
ทํางานทีประสบผลสําเร็ จ ไม่เน้นทีปัญหา เครื่ องมือในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มี หลากหลายแบบ
อาทิ การเล่าเรื่ อง การสนทนาเชิงลึก การชื่นชมหรื อการสนทนาในเชิงบวก เพื่อนช่วยเพื่อน การ
ทบทวนการปฏิบตั ิงาน การถอดบทเรี ยน การถอดองค์กรความรู ้ ซึ่ ง "คุณอํานวย” จะมีบทบาทมาก
ในการช่วยกระตุน้ ให้ "คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้ โดยเฉพาะความรู ้ซ่อนเร้นที่มีอยูใ่ น
ตัว "คุณกิจ” พร้อมอํานวยให้เกิดบรรยากาศในการเรี ยนรู ้แบบเป็ นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู ้
ยกระดับความรู ้ และเกิดนวัตกรรม
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ส่ วน "หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เป็ น ส่ วนของ "คลังความรู ้” หรื อ "ขุมความรู ้”
ที่ได้จากการเก็บสะสม "เกร็ ดความรู ้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ "ตัวปลา” ซึ่งเราอาจ
เก็บส่ วนของ "หางปลา” นี้ ดว้ ยวิธีต่างๆ เช่น ICT ซึ่งเป็ นการสกัดความรู ้ที่ซ่อนเร้นให้เป็ นความรู ้ที่
เด่นชัด นอกจาก จัดเก็บความรู ้แล้วยังง่ายในการนําความรู ้ออกมาใช้จริ ง ง่ายในการนําความรู ้
ออกมาต่อยอด และง่ายในการปรับข้อมูลไม่ให้ลา้ สมัย ส่ วนนี้ จึงไม่ใช่ส่วนที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลไว้
เฉยๆ แต่ตอ้ งมีการนําความรู ้ไปเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป
จากโมเ ดล “ปลาทู ” ตัวเดียว ปั จจุบนั มีการพัฒนามาสู่ โมเดล “ปลาตะเพียน” ที่เป็ นฝูง
เป็ นการจัดการความรู ้ในองค์กร ที่เปรี ยบแม่ปลา “ปลาตัวใหญ่” ได้กบั วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
องค์กรใหญ่ ในขณะที่ปลาตัวเล็กหลายๆตัว เปรี ยบได้กบั เป้ าหมายของการจัดการความรู ้ที่ตอ้ งไป
ตอบสนองเป้ าหมายใหญ่ขององค์กร จึงเป็ นปลาทั้งฝูงเหมือน “โมบายปลาตะเพียน” ของเล่น
เด็กไทยสมัยโบราณที่ผใู ้ หญ่สาน เอา ไว้แขวนเหนื อเปลเด็ก เป็ นฝูงปลาที่หันหน้าไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีความเพียร พยายามที่จะ ว่ายไปในกระแสนํ้าที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดัง
แผนภาพที่ 18
วิสยั ทัศน์ /พันธกิจ
องค์ กรใหญ่
เป้ ามหายหลัก (KV)
องค์กรย่อย
กิจกรรม1
(KV1)

กิจกรรม
(2A)

กิจกรรม2
(KV2)

กิจกรรม
(2B)

กิจกรรม3
(KV3)

องค์กรย่อย

กิจกรรม
(2C)

แผนภาพที่18 โมเดล “ปลาตะเพียน” (สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม, 2547: 44)
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สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม (,2552:ง) และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ
(วิจารณ์ พานิ ช 2549: 56 ) ได้มีการนําแนวคิดการจัดการความรู ้จากต่างประเทศมาพัฒนาและ
เผยแพร่ ในบริ บทสังคมไทย 2 รู ปแบบ ดังนี้
รู ปแบบการจัดการความรู้ คว้ า-ควัก
เป็ นการมองกระบวนการจัดการความรู ้ ในลักษณะที่ มีองค์ประกอบ สาม มิ ติ
ประกอบด้วย มิติแรก แกนที่แสดงความกว้าง (แกน X) เกี่ยวข้องกับงาน มิติที่สอง แกนที่แสดง
ความลึก (แกน Y) เกี่ยวข้องกับ ความรู ้ มิติที่สาม แกนที่แสดงความลึก (แกน Z) เกี่ยวข้องกับคน
และวัฒนธรมองค์กร โดยกระบวนการจัดการความรู ้ เป็ นภาพที่แสดงลักษณะ วงจร ที่หมุนไปอย่าง
ต่อเนื่ อง ตั้งแต่ ขั้นของการกําหนดเป้ าหมาย การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อยกระดับความรู ้ ไปสู่ การ
บรรลุเป้ าหมายของงาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 19
ความรู้
ความรู ้จากภายนอก
คว้า

คน+วัฒนธรรม

เลือก
งาน

กําหนดเป้ าหมาย
ของงาน

ใช้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ยกระดับความรู ้

จัดเก็บ จัดระบบ ปรับปรุ ง

บรรลุเป้ าหมาย
ของงาน

ค้น
ความรู ้จากภายใน

แผนภาพที่ 19 รู ปแบบการจัดการความรู ้ คว้า-ควัก
(สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม, 2552: ง)
วงจรการจัดการความรู ้ น้ ี จะหมุ นไปอย่างต่อเนื่ องที่ มีผลให้ผูใ้ ช้ความรู ้ อาจต้องหา
ความรู ้มาเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นจุดที่เชื่อมต่อกับมิติที่สอง เป็ นเรื่ องของความรู ้ ความรู ้ที่มองหานี้เป็ นได้ท้ งั
ความรู ้ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร การหา และ “คว้า” เอาความรู ้ภายนอกมาใช้จาํ เป็ นต้องมี
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การเลือก ตรวจสอบ และ และดัดแปลงปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทขององคืกร สถานการณ์ ส่ วน
คลังความรู ้ภายในองค์กรที่ตอ้ ง “ควัก” ออกมา เป็ นแหล่งความรู ้ที่มีความสําคัญ เป็ นการมองหา
“วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ” (best practice) ที่มีอยูแ่ ล้วภายในองค์กร ดังนั้น คนในองค์กร จึงเป็ นทั้งผูส้ ร้าง
และผูใ้ ช้ค วามรู ้ และวัฒ นธรรมองค์ก ร จึ ง หมายถึ ง วิ ธี ชี วิ ต ของคนในองค์ก รที่ จ ะเอื้ อ ให้เ กิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ และการจัดการความรู ้
รูปแบบการจัดการความรู้ Xerox
เป็ นกระบวนการจัดการความรู ้ที่คิดค้นโดยบริ ษทั ซี ร็อกซ์ (Xerox Corporation) ใน
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ที่ ประกอบด้วยองคืประกอบหลัก 6 องค์ประกอบที่ นํามาใช้ในการ
วางแผนกิจกรรมให้เกิดการจัดการความรู ้ที่นาํ ไปสู่ เป้ าหมายขององค์กร (บุญดี บุญญากิจ และ
คณะ, 2547 : 46-53)
เป้ าหมาย
การเรี ยนรู้
(เกี่ยวกับKM)

การวัดผล

ยกย่อง &
ให้รางวัล
World Class
KM Environment

กระบวนการ &
เครื่ องมือ

การสื่ อสาร

เปลี่ยนแปลง &
พฤติกรรม

แผนภาพที่ 20 รู ปแบบการจัดการความรู ้ของบริ ษทั Xerox Corporation
(บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547 : 46-53)

1. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management)
การจัดการความรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพเริ่ มต้นจากการที่คนในองค์กรมี การแลกเปลี่ยนและแบ่งปั น
ความรู ้ซ่ ึงกันและกันการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทําอย่างต่อเนื่อง เพื่อทําให้ความ
เชื่อและพฤติกรรมที่องค์กรต้องการเให้กิดขึ้นสามารถซึ มลึกเข้าไปในบรรทัดฐานและค่านิ ยมของ
คนในองค์กรจนกลายเป็ น วัฒนธรรม องค์กรควรทําการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยเน้น
ในเรื่ องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้โดยการส่ งเสริ มและ
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สนับสนุนอย่างต่อเนื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรควรเริ่ มต้นจากผูบ้ ริ หาร แล้วจึง
ขยายผลไปสู่ บุคลากรทุกระดับ องค์กรควรพิจารณา ดังนี้
ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะต้องให้การสนับสนุ นอย่างเต็มที่ รวมถึ งมีส่วนร่ วมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการแลกเปลี่ยนและ จัดการความรู ้
จัดตั้งทีมงานเพื่อทําหน้าที่วางแผนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
กําหนดว่าอะไรคือปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ และต้องมัน่ ใจว่า
ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ หรื อสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้(critical success factors)
สร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เปิ ดโอกาสให้บุคลากรสามารถลองผิดลองถูก
ได้ เปิ ดกว้างให้มีการทดลอง นําเอาความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์มาปฏิบตั ิจริ ง
2. การสื่ อสาร (Communication) องค์กรจะต้องสื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจว่า องค์กร
กําลังจะทําอะไร เพื่ออะไร จะทําเมื่อไหร่ และอย่างไร ถ้าองค์กร สามารถสื่ อสารให้บุคลากรทุกคน
รับทราบได้อย่างชัดเจน ก็จะเป็ น ก้าวแรกที่ทาํ ให้บุคลากรสนใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
เริ่ มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน ต้องมีการวางแผนการสื่ อสาร ที่เป็ นระบบ และทําการสื่ อสาร
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง โดย คํานึงถึงปั จจัยหลัก 3 ประการ คือ เนื้อหาของเรื่ องที่ตอ้ งการจะ
สื่ อสาร กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการสื่ อสาร และช่องทางการสื่ อสาร ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์กร และความสามารถในการรับรู ้ของคนในองค์กร สิ่ งสําคัญ
คือ ต้องมีการวัดประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสารว่ากลุ่มเป้ าหมายได้รับและเข้าใจเนื้ อหาที่ตอ้ งการ
สื่ อสารได้ถูกต้องหรื อไม่
3. กระบวนการและเครื่ องมือ (Process and Tools) กระบวนการและเครื่ องมือถือเป็ นแกน
หลักของการจัดการความรู ้ ที่จะช่ วยให้เกิ ดพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู ้ ภายในองค์กร การ
เลือกใช้เครื่ องมือและกระบวนการจะต้องให้ความสําคัญกับ ความรู ้ท้ งั ประเภท Tacit และ Explicit
ซึ่ ง มี ท้ งั ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
กระบวนการและเครื่ องมือที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญมากสําหรับความรู ้
ประเภท Tacitเนื่ องจากเป็ นความรู ้ที่อยูใ่ นตัวคน ซึ่ งสื่ อสารแลกเปลี่ยนได้ดีที่สุด โดยผ่านการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้ความรู ้และผูร้ ับความรู ้ ตัวอย่างของเครื่ องมือเหล่านี้ เช่น ชุมชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ (Community of Practice) การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน
(Secondment) และเวทีสาํ หรับ การแลกเปลี่ยนความรู ้ (Knowledge Forum) เป็ นต้น
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ส่ วนกระบวนการและเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเข้ามามีส่วนสําคัญ
ในขั้นตอนการค้นหา รวบรวม จัดเก็บ และเข้าถึงความรู ้ ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความรู ้ประเภท
Explicit มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นาํ มาใช้เพื่อการจัดการความรู ้ เช่น
ระบบอินเตอร์เน็ตและ อินทราเน็ตในองค์กร การจัดทํา Knowledge Portal ขององค์กร การจะ
เลือกใช้กระบวนการหรื อเครื่ องมือใดนั้นต้องพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทของความรู ้ภายใน
องค์กร พฤติกรรม ลักษณะการทํางานของคนในองค์กร รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร
4. การฝึ กอบรมและการเรี ยนรู ้ (Training and Learning) เป็ นการเตรี ยมความพร้อมของ
บุคลากรทุกระดับสําหรับการจัดการความรู ้ องค์กรจะต้องจัดให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ แนวทาง
และหลักการของการจัดการความรู ้ แก่ บุคลากร เพื่อสร้ างความเข้าใจและความตระหนักถึ ง
ความสําคัญของการจัดการและการแลกเปลี่ยนความรู ้ภายในองค์กร ให้ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์
ของการจัดการความรู ้ ซึ่ งจะช่วยให้บุคลากรมองเห็นสิ่ งที่จะได้รับจากการจัดการและแลกเปลี่ยน
ความรู ้ชดั เจนยิง่ ขึ้น และ ในองค์กรที่มีการนําระบบหรื อเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้เพื่อช่วยใน การจัดการ
ความรู ้ ก็อ าจจะต้อ งจัด ให้มี ก ารฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ การใช้ร ะบบและเทคโนโลยีเ หล่ า นั้น ให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด และ การจัดการฝึ กอบรม ควรพิจารณาให้มีหลาย ๆ รู ปแบบเพื่อ เปิ ดโอกาสให้
บุคลากรในองค์กรสามารถเข้ารั บการฝึ กอบรมได้อย่าง เหมาะสม โดยพิจารณาให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากร
5. การวัดผล (Measurement) การวัดผลถือเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะช่วยบอกถึงสถานะของ
กระบวนการ หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ผลจากการวัดจะสะท้อนถึง ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะ
ช่วยให้องค์กรสามารถทบทวนแก้ไข ข้อบกพร่ อง และปรับปรุ งกระบวนการต่าง ๆ ให้ประสบ
ผลสําเร็ จมากขึ้น การวัดผลจึงไม่ใช่เป็ นการควบคุมแต่เป็ นการบริ หาร จัดการ และการเรี ยนรู ้พฒั นา
การวัดผลยังเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้องค์กร ทราบถึงสถานะในขณะนั้นว่าได้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
การวัดผลการจัดการความรู ้โดยแบ่งการวัดผล จากการจัดการความรู ้เป็ น 3 ส่ วน คือ การวัดระบบ
หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการความรู ้ (System Measures) การวัดปั จจัยส่ งออก (Output
Measures) และ การวัดผลลัพธ์ (Outcome Measures) การวัดผลควรปรับเปลี่ยนไปตามพัฒนาการ
ของการจัดการ
6. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล (Recognition and Rewards) การนําการจัดการ
ความรู ้มาใช้ในองค์กรอาจใช้การยกย่อง ชมเชยและให้รางวัลเป็ นแรงจูงใจในช่วงเริ่ มต้นเพื่อเป็ นสิ่ ง
ที่ช่วย โน้มน้าวให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู ้ และเข้าร่ วมกิจกรรม
การจัดการความรู ้ แต่ในระยะยาวสิ่ งที่สามารถโน้มน้าวให้บุคลากรในองค์กรสนใจแลกเปลี่ยน
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ความรู ้ได้ดีที่สุด คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง เช่น การที่เขาสามารถ ปฏิบตั ิงานได้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น องค์กรควรมีการปรับแผน การยกย่องชมเชยและให้รางวัลให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่ทาํ อยู่ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรมการจัดการความรู ้ นอกจากนี้
ควรมีการบูรณาการแผนการยกย่องชมเชยและ ให้รางวัลเข้ากับระบบการประเมินผลงานและการ
ให้ค่าตอบแทน แก่บุคลากร องค์กรจะต้องค้นหาว่าอะไรเป็ นแรงจูงใจสําคัญ สําหรับบุคลากรใน
การเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้
ดัง นั้ น จากตัว อย่ า งแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ที่ ไ ด้ร วบรวมมา ทั้ง ที่ เ สนอแนะใน
ต่างประเทศ และในประเทศไทย เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการที่สาํ คัญของจัดการความรู ้ โดย
วิเคราะห์จาก แนวคิด จํานวน 32 แนวคิด ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 พบว่า ขั้นตอนต่างๆมีความ
สอดคล้องกันโดยมีข้นั ตอนที่สรุ ปออกมาได้ ทั้งสิ้ น 30 ขั้นตอน ดังตารางที่ 5

113

1.
2.

3
4

5
6
7

8
9

การกําหนดปัญหา
การตรี ยมความพร้อมการเปลี่ยนแปลง
การประเมินค่าความรู้
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งความรู้
ตรวจสอบประสบการณ์ปัจจุบนั
การคงอยูข่ องความรู ้
การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศเป็ นความรู้
การกําหนดความรู ้
การกําหนดเป้ าหมาย /ทิศทาง KM
การกําหนดบทบาทของความรู้
การหาความต้องการการพัฒนาความรู้
บุคลากร ออกแบบความต้องการ
การสร้างกลยุทธ์ความรู ้เชื่อมโยง
วัตถุประสงค์
จําแนกกระบวนการ วัฒนธรรม และ
ความต้องการเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็ น
กลยุทธ์การจัดการ
การจัดทําแผนพัฒนาความรู ้
สร้างทีมการจัดการความรู ้
การสร้างทีมหรื อกลุ่มเรี ยนรู้

Choo .””””

Turban (2001)

Liebowitz, 2000

Andersen Consulting, 2000

Skandia, 1999

Ernst and Young, (1999)

American Management
Systems, 1999

NU of Athens, 1998

The Mutual Group,1998

Liebowitz and

Knowledge Research
Institute Inc., 1998

Buckley & Carter, 1998

Dataware Tech, 1998

Wielinga et al. 1997

Van Heijst et al.1997

Van Der Spek &
Spijkervet, 1997

Ruggles, 1997

Price , 1997

Holsapple & Joshi
Kentucky ,1997

Demerest (1997)

Arthur Andersen
Consulting, 1977

O’ Dell, 1996

Marquardt, 1996

ขั้น

Wiig, 1993

แนวคิด

Nonaka & Takeuchi ,1995

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้จากแนวคิดในต่างประเทศ
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11
12

13

14
15
16
17
















































Liebowitz, 2000

Skandia, 1999

Andersen Consulting, 2000










Ernst and Young, (1999)

American Management
Systems, 1999

NU of Athens, 1998

The Mutual Group,1998

Liebowitz and

Knowledge Research
Institute Inc., 1998

Buckley & Carter, 1998

Dataware Tech, 1998

Wielinga et al. 1997

Van Heijst et al.1997

Van Der Spek &
Spijkervet, 1997

Ruggles, 1997

Price , 1997

Holsapple & Joshi
Kentucky ,1997

Demerest (1997)

Arthur Andersen
Consulting, 1977

O’ Dell, 1996







Choo .””””

การค้นหาความรู ้ การสร้างและการ
แสวงหาความรู ้
การเสาะหา และยึดกุมความรู ้
การดักจับ เก็บรวบรวมความรู ้
การประมวลและการกลัน่ กรองความรู้
วิเคราะห์ ตรวจสอบความรู้ ความถูกต้อง
ความขัดแย้ง ประเมิน การสังเคราะห์ การ
หลอมรวมความรู้ กําหนดดัชนี คน้ คว้า
ความรู ้
การปรับเปลี่ยนความรู้
ดัดแปลงความรู ้
บูรณาการความรู ้
กําหนดลักษณะสําคัญการแก้ปัญหา
การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ
การจัดรู ปแบบ
สร้างการมีส่วนร่ วม
สร้างบรรยากาศ ควบคุมสภาพแวดล้อม
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

Turban (2001)

10

Marquardt, 1996

ขั้น

Wiig, 1993

แนวคิด

Nonaka & Takeuchi ,1995

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้จากแนวคิดในต่างประเทศ (ต่อ)
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19

20

21
22
23
24
25

26



















Choo .””””

Turban (2001)

 

Liebowitz, 2000

Andersen Consulting, 2000













Skandia, 1999



Ernst and Young, (1999)



American Management
Systems, 1999



NU of Athens, 1998



The Mutual Group,1998



Knowledge Research
Institute Inc., 1998



Liebowitz and



Buckley & Carter, 1998



Dataware Tech, 1998



Van Der Spek &
Spijkervet, 1997

Holsapple & Joshi
Kentucky ,1997


Wielinga et al. 1997



Van Heijst et al.1997



Demerest (1997)



Arthur Andersen
Consulting, 1977



Ruggles, 1997



Price , 1997

การแบ่งปันความรู ้
การส่ งมอบความรู ้
การกระจายความรู ้
การถ่ายโอนความรู ้
ความรู ้ที่อยูภ่ ายใน การแสดงความรู้
การเก็บสะสมความรู ้
จัดความรู ้เก็บให้เหมาะสม
การเก็บรวบรวม
การเรี ยนรู ้ การนําความรู้ไปใช้
การใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู ้
ใช้การจัดการความรู ้ควบการทํางาน
เห็นคุณค่าความรู ้
การติดตาม ทบทวน ประเมินผล
กลไกย้อนกลับ เพื่อการปรับปรุ งระบบ
การสร้างความรู ้(ใหม่)
สร้างการตัดสิ นใจใหม่
ระบบการจัดการ การจัดการองค์กร
เปลี่ยนองค์กรไปเป็ นแบบ "พหุ บาท"
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างเครื อข่ายความรู ้
เครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
การขยายความรู ้

O’ Dell, 1996

18

Marquardt, 1996

ขั้น

Wiig, 1993

แนวคิด

Nonaka & Takeuchi ,1995

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้จากแนวคิดในต่างประเทศ (ต่อ)










































116

116

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้จากแนวคิดในประเทศไทย
แนวคิด

วิจารณ์ พานิช
(2547)

ขั้น
1.
2.

การกําหนดปัญหา
การตรี ยมความพร้อมการเปลี่ยนแปลง
การวินิจฉัยองค์การ *

3

การวิเคราะห์ หน้าที่งานของแต่ละตําแหน่ง *

4

การประเมินค่าความรู้
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งความรู้
ตรวจสอบประสบการณ์ปัจจุบนั
การคงอยูข่ องความรู ้
การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศเป็ นความรู้
การสื่ อสารการจัดการความรู้ *
การละลายพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง *
การกําหนดความรู ้
การกําหนดเป้ าหมาย /ทิศทาง KM
การกําหนดบทบาทของความรู้
การหาความต้องการการพัฒนาความรู ้บุคลากร
ออกแบบความต้องการ
การสร้างกลยุทธ์ความรู้เชื่อมโยงวัตถุประสงค์
จําแนกกระบวนการ วัฒนธรรม และความต้องการ
เทคโนโลยีเพื่อใช้เป็ น
กลยุทธ์การจัดการ
การจัดทําแผนพัฒนาความรู ้

5
6
7
8

9
10
11

12

บุญดี และ คณะ
(2547)

วีรพจน์
ลือประสิ ทธิ์สกุล
(2548)

กีรติ ยศยิง่ ยง
(2549 )

รู ปแบบการจัดการ
ความรู้ TUNA
Model

รู ปแบบการจัดการ
ความรู้ คว้ า-ควัก

รู ปแบบการจัดการ
ความรู้ KM 3 ห่ วง
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้จากแนวคิดในประเทศไทย (ต่อ)
แนวคิด

วิจารณ์ พานิช
(2547)

บุญดี และ คณะ
(2547)

ขั้น
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22

สร้างทีมการจัดการความรู ้
การสร้างทีมหรื อกลุ่มเรี ยนรู ้
การค้นหาความรู ้ การสร้างและการแสวงหาความรู ้
การเสาะหา และยึดกุมความรู ้
การดักจับ เก็บรวบรวมความรู ้
การประมวลและการกลัน่ กรองความรู้
วิเคราะห์ ตรวจสอบความรู้ ความถูกต้อง ความ
ขัดแย้ง ประเมิน การสังเคราะห์ การหลอมรวม
ความรู ้ กําหนดดัชนี คน้ คว้าความรู ้
การปรับเปลี่ยนความรู้
ดัดแปลงความรู้
บูรณาการความรู ้
กําหนดลักษณะสําคัญการแก้ปัญหา
การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ
การจัดรู ปแบบ
สร้างการมีส่วนร่ วม
สร้างบรรยากาศ ควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
การแบ่งปันความรู ้
การส่ งมอบความรู้
การกระจายความรู้
การถ่ายโอนความรู ้
ความรู ้ที่อยูภ่ ายใน การแสดงความรู ้

วีรพจน์
ลือประสิ ทธิ์สกุล
(2548)

กีรติ ยศยิง่ ยง
(2549 )

รู ปแบบการจัดการ
ความรู้ TUNA
Model

รู ปแบบการจัดการ
ความรู้ คว้ า-ควัก

รู ปแบบการจัดการ
ความรู้ KM 3 ห่ วง
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้จากแนวคิดในประเทศไทย (ต่อ)
แนวคิด

วิจารณ์ พานิช
(2547)

บุญดี และ คณะ
(2547)

กีรติ ยศยิง่ ยง
(2549 )

รู ปแบบการจัดการ
ความรู้ TUNA
Model











ขั้น
23

24

25
26
27
28
29

30

การเก็บสะสมความรู้
จัดความรู ้เก็บให้เหมาะสม
การเก็บรวบรวม
การเรี ยนรู ้
การนําความรู ้ไปใช้
การใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู ้
ใช้การจัดการความรู ้ควบการทํางาน
เห็นคุณค่าความรู ้
การติดตาม ทบทวน ประเมินผล
กลไกย้อนกลับ เพื่อการปรับปรุ งระบบ
การสร้างความรู ้(ใหม่)
สร้างการตัดสิ นใจใหม่
ระบบการจัดการ การจัดการองค์กร
เปลี่ยนองค์กรไปเป็ นแบบ "พหุ บาท"
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างเครื อข่ายความรู้
เครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
การขยายความรู ้



วีรพจน์
ลือประสิ ทธิ์สกุล
(2548)



รู ปแบบการจัดการ
ความรู้ คว้ า-ควัก

รู ปแบบการจัดการ
ความรู้ KM 3 ห่ วง
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ตารางที่ 5 สรุ ปผลการวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้จากแนวคิดในประเทศ
และต่างประเทศ
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ขั้นตอน
การตรี ยมความพร้อมการเปลี่ยนแปลง การกําหนดปั ญหา
การวินิจฉัยองค์การ
การวิเคราะห์ หน้าที่งานของแต่ละตําแหน่ง
การประเมินค่าความรู้ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งความรู้
ตรวจสอบประสบการณ์ปัจจุบนั และ ความรู้ที่คงอยูใ่ นองค์กร บุคคล
การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศเป็ นความรู้
การสื่ อสารการจัดการความรู้ *
การละลายพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง *
การกําหนดความรู้ การกําหนดเป้ าหมาย /ทิศทาง KM การกําหนดบทบาทของความรู้
การหาความต้องการการพัฒนาความรู้บุคลากร ออกแบบความต้องการ
การสร้างกลยุทธ์ความรู้เชื่อมโยงวัตถุประสงค์
จําแนกกระบวนการ วัฒนธรรม ความต้องการเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการความรู้
การจัดทําแผนพัฒนาความรู้
สร้างทีมการจัดการความรู้ การสร้างทีมหรื อกลุ่มเรี ยนรู้
การค้นหาความรู้ การสร้างและการแสวงหาความรู้
การเสาะหา และยึดกุมความรู้ การดักจับ เก็บรวบรวมความรู้
การประมวลและการกลัน่ กรองความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบความรู้ ความถูกต้อง ความขัดแย้ง
ประเมิน การสังเคราะห์ การหลอมรวมความรู้ กําหนดดัชนีคน้ คว้าความรู้
การปรับเปลี่ยนความรู้ ดัดแปลงความรู้ บูรณาการความรู้
กําหนดลักษณะสําคัญการแก้ปัญหา
การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ การจัดรู ปแบบ
สร้างการมีส่วนร่ วม
สร้างบรรยากาศ ควบคุมสภาพแวดล้อมเพือ่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การแบ่งปันความรู้ การส่ งมอบความรู้ การกระจายความรู้ การถ่ายโอนความรู้
การเก็บสะสมความรู้ การเก็บรวบรวม จัดความรู้เก็บให้เหมาะสม
การเรี ยนรู้ การนําความรู้ไปใช้ การใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ควบคู่การทํางาน
เห็นคุณค่าความรู้
การติดตาม ทบทวน ประเมินผล กลไกย้อนกลับ เพือ่ การปรับปรุ งระบบ
การสร้างความรู้(ใหม่)
สร้างการตัดสิ นใจใหม่
ระบบการจัดการ การจัดการองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างเครื อข่ายความรู้ เครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การขยายความรู้
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ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการจัดการความรู ้ อาจมีการใช้คาํ ที่เหมือน หรื อต่างกัน
ไป หรื อมีจาํ นวนขั้นตอนที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพบริ บท เป้ าหมาย ความต้องการในการแก้ปัญหา
หรื อกรพัฒนา ที่แตกต่างกัน ผูน้ าํ การจัดการความรู ้ไปใช้ดาํ เนิ นการ รู ปแบบของการจัดการความรู ้
ของแต่ละกลุ่ม หรื อ องค์กร จึงสามารถที่จะสร้างสรรค์ ปรับให้เข้ากับแต่ละที่ให้ได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม แนวคิดในเรื่ องของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีควมเชื่อที่วา่ แต่ละคนมี
ประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน การเรี ยนรู ้เป็ นการเชื่อมโยงประสบการณ์เก่ากับข้อมูลใหม่ โดยแต่
ละคนมีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน แล้วสะท้อนประสบการณ์ซ่ ึงกันและกัน จนเกิดความรู ้ใหม่ข้ นึ
เรี ยกสิ่ งเหล่านี้วา่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จึงเป็ นหัวใจสําคัญของกระบวนการจัดการความรู ้ ที่เห็น
ได้ในทุกๆแนวคิด (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,2554,หน่วยที่2:51-55) เมื่อเปรี ยบเทียบการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการจัดการความรู ้ มีความแตกต่างจากแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ทวั่ ไป ดังใน ตาราง
ที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ทวั่ ไป และ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ในการจัดการความรู ้
ประเด็น
วัตถุประสงค์

การแลกเปลีย่ นการเรียนรู้ ทวั่ ไป

1.เพื่อระดมความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน
2.เพื่อหาข้อยุติและบทสรุ ปที่ดี
และมีเหตุผล หรื อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและนําไปใช้
ประโยชน์ต่อ
วิธีการเครื่ องมือ การประชุมระดมความคิด
เช่น เวทีหรื อวงแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ อภิปราย การสัมมนา

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในการจัดการความรู้
1.เพื่อถอดหรื อสกัดความรู ้ฝังลึกในคนออกมา
2.เพื่อนําความรู ้ฝังลึกที่ถอด หรื อ สกัดออกมา
แลกเปลี่ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และสร้าง
ความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิ (actionalble knowledge)
3.เพื่อนําความรู ้ที่สามารถใช้ได้ ไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบตั ิต่อ
1.การประชุมระดมความคิด
1.1 เวทีหรื อวงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
1.2 ตลาดนัดความรู ้
1.3 การเล่าเรื่ อง /เรื่ องเล่าเร้าพลัง
1.4 เวทีเสวนา: สุ นทรี ยสนทนา
2.Blogต่างๆ
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ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ทวั่ ไป และ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ในการจัดการ ความรู ้ (ต่อ)
ประเด็น
เงื่อนไข
การ
เปลี่ยนแปลง

การแลกเปลีย่ นการเรียนรู้ ทวั่ ไป
การเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น
สมาชิกแต่ละบุคคลอาจนํา
หรื อไม่นาํ ผลไปปรับใช้กไ็ ด้

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในการจัดการความรู้
1.การเปิ ดใจรับสิ่ งใหม่ๆ
2.ความตั้งใจที่จะทํากิจกรรมไปสู่ ผลสําเร็ จ
ระยะเริ่ มต้น
เกิดการแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ดีของแต่ละบุคคล /
หน่วยงาน เพื่อสร้างความรู ้ที่สามารถนําไปใช้ได้
ระยะหลังจากทํากิจกรรม
1.นําไปทดลองปฏิบตั ิใช้ เพื่อดูวา่ สามารถนําไปใช้
จริ งได้หรื อไม่ ได้ผลลัพท์ที่ดีมากน้อยเพียงใด
2.ผูป้ ฏิบตั ิได้นาํ สิ่ งที่ดีมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกันมากขึ้น และคิดค้นวิธีการทํางานต่างๆ ที่
สามารถทําให้ได้ผลงานที่ดีมากยิง่ ขึ้น

สําหรับเครื่ องมือในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้น้ นั มีหลากหลายประเภททั้งที่เหมาะสมกับ
ความรู ้ที่เป็ นประเภทความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู ้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit
Knowledge) ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ
(2549:6-9) ได้อธิ บายไว้ในเอกสารคู่มือการสร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ดัง แสดงในตาราง
ที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้กบั ประเภทของความรู ้
ประเภทของความรู้
ความรู ้ที่ชดั แจ้ง
(Explicit Knowledge)

ความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นคน
(Tacit Knowledge)

กิจกรรมแลกเปลีย่ นความรู้
1. การจัดเก็บความรู ้และวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในรู ปของเอกสาร
2. การใช้เทคนิคการเล่าเรื่ อง (Story Telling)
3. สมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages)
4. ฐานความรู ้ (Knowledge Bases)
1. การจัดตั้งทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team)
2. กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles :
IQCs)
3. ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Communities of Practice : CoP)
4. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
5. การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน
(Secondment)
6. เวทีสาํ หรับการแลกเปลี่ยนความรู ้ (Knowledge Forum)

ที่มา: (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ,2549:6-9)

กิจกรรมแลกแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับความรู ้ประเภท Explicit Knowledge เช่น
1. การจัดเก็บความรู ้และวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในรู ปของเอกสาร เป็ นการจัดเก็บความรู ้หรื อ
ข้อมูลขององค์กรในรู ปแบบง่ายๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา และนําไปใช้ เช่น งานวิจยั ผลการ
สํารวจ ผลงานประจําปี ข้อมูลทางการตลาด เป็ นต้น นอกจากนั้นแล้ว องค์กรควรมีการจัดทํา
ฐานความรู ้ของวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศเพื่อให้ผสู ้ นใจสามารถเข้ามาเรี ยนรู ้ได้ ซึ่งการ รวบรวมวิธีปฏิบตั ิ
ที่เป็ นเลิศอาจได้จากการทําการเทียบเคียง (Benchmarking) ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้จากผูท้ ี่ทาํ ได้ดีที่สุดทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
2. การใช้เทคนิคการเล่าเรื่ อง (Story Telling) การใช้เทคนิคการเล่าเรื่ องนี้เป็ นวิธีการเผยแพร่
สิ่ งที่เราได้เรี ยนรู ้มาให้แก่ผสู ้ นใจ โดยต้องสร้างความสมดุลระหว่างความน่ าสนใจในการบรรยาย
เรื่ องและเนื้ อหาที่ตอ้ งการสื่ อ เช่น การใช้เทคนิ คการเล่าเรื่ องในประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมของ
องค์กร โดยการนําเรื่ องที่ประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลวมาผูกเป็ นเรื่ องราวให้น่าสนใจและ
เผยแพร่ ในองค์กร ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของผูอ้ ื่นและกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู ้ที่มีระหว่างกันได้
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3. สมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) แนวคิดนี้ จะเหมือนกับสมุดโทรศัพทหน้าเหลืองที่
คุน้ เคยกัน แต่แทนที่เนื้อหาในสมุดจะบันทึกรายละเอียดของคนหรื อสถานประกอบการต่างๆ สมุด
หน้าเหลืองสําหรับการจัดการความรู ้จะบันทึกแหล่งที่มาของความรู ้ ประเภทของความรู ้ และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้านขององค์กร รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่สาํ คัญๆ เช่นผลงานที่ผา่ นมาและ
เรื่ องที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สมุดหน้าเหลืองในลักษณะนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคนที่
ต้องการใช้ขอ้ มูลกับแหล่งข้อมูลที่มี เพื่อทําให้คนในองค์กรรู ้ว่ามีขอ้ มูลอยู่ที่ใดและจะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลนั้นๆได้อย่างไร สําหรับการบันทึกข้อมูลต่างๆ ในสมุดหน้าเหลืองนั้นสามารถทําได้ท้ งั
ในรู ปแบบเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อผ่านระบบอิเลคทรอนิ คส์ก็ได้ ทั้งนี้ สมุดหน้าเหลือง
ไม่จาํ เป็ นต้องผูกติดกับเฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้น แต่ยงั สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลภายนอกผ่าน
ระบบเว็บไซต์ต่างๆ ได้ดว้ ย
4. ฐานความรู ้ (Knowledge Bases) เป็ นการเก็บข้อมูลความรู ้ต่างๆ ที่องค์กรมี ไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลและให้ผตู ้ อ้ งการใช้ ค้นหาข้อมูลความรู ้ผา่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต อินทราเน็ต หรื อระบบอื่นๆ ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ วและถูกต้อง ทั้งนี้ ในการทําฐานความรู ้ (Knowledge Bases) ควรคํานึงถึงความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
ส่ วนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับความร้ปู ระเภท Tacit Knowledge ได้แก่
1. การจัดตั้งทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) เป็ นการจัดตั้งทีมเพื่อมาทํางาน
ร่ วมกันในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่กาํ หนดขึ้นภายใต้ความเชื่ อที่ว่า การทํางานในแต่ละเรื่ องต้องอาศัย
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากหลายๆด้านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทํางานร่ วมกัน จึงจะประสบความสําเร็ จ
การแลกเปลี่ยนหรื อถ่ายทอดความรู ้ระหว่างทีมจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่างกันมากขึ้น ซึ่ งในการ
แลกเปลี่ยนหรื อถ่ายทอดความรู ้ระหว่างกันนั้น หัวหน้าทีมควรมีการสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อช่วยให้
มีความคุน้ เคยระหว่างกัน ทําให้ทุกคนเข้าใจและมุ่งไปสู่ วตั ถุประสงค์เดียวกัน สร้างความเชื่อมัน่
และไว้วางใจต่อกัน และสิ่ งสําคัญอีกประการหนึ่ งคือ ควรมีการจดบันทึกหรื อรวบรวมความรู ้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกันไว้ดว้ ย
2. ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Communities of Practice : CoP) ชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP) เป็ นกลุ่มคน
ที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็ นทางการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ
เพื่อช่วยให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลที่ดีข้ ึนส่ วนใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะนี้
มักจะมาจากคนที่อยูใ่ นกลุ่มงานเดียวกันหรื อมีความสนนใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งร่ วมกัน ซึ่ งความ
ไว้วางใจและความเชื่อมัน่ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้ระหว่างกันจะเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ โดย CoP
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จะมีความแตกต่างจากการจัดตั้งทีมงานเนื่ องจากเป็ นการร่ วมกันอย่างสมัครใจ เป็ นการเชื่อมโยง
สมาชิกเข้าด้วยกันโดยกิจกรรมทางสังคม ไม่ได้มีการมอบหมายงานเฉพาะหรื อเป็ นโครงการ แต่จะ
เลือกทําในหัวข้อเรื่ องที่สนใจร่ วมกันเท่านั้น การทํา CoP จะมีระยะเวลาในการเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ด
โดยหากสมาชิกในกลุ่มหมดความสนใจหรื อบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันแล้ว กลุ่ม CoP ก็อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น เปลี่ยนหัวข้อของกลุ่มหรื อมีการจัดตั้งกลุ่ม CoP ใหม่ๆ ขึ้นมา ทั้งนี้
ระหว่างการอยูร่ ่ วมกันควรมีการบันทึกสิ่ งที่เรี ยนรู ้ระหว่างกัน เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดว้ ย
อย่างไรก็ตามแม้ CoP จะเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของสมาชิกที่สนใจร่ วมกันและจัดการกันเองแต่ก็
ต้องมีการกําหนดบทบาทที่ชดั เจนเพื่อให้การทํายัง่ ยืนในระดับหนึ่ ง เช่น ควรมีการยกย่องชมเชย
และให้การยอมรับกลุ่ม CoP จากผูบ้ ริ หารขององค์กร ควรช่วยสนับสนุ นให้การสื่ อสารระหว่าง
สมาชิก CoP เป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ ว พยายามชักจูงหรื อทําให้สมาชิกเห็นประโยชน์ในการ
พบปะแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกัน ให้แรงจูงใจหรื อรางวัลสําหรับสมาชิกที่ให้ความร่ วมมือและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อเป็ นตัวอย่างแก่คนอื่นๆต่อไป รวมทั้งควรส่ งเสริ มให้ CoP มีการเติบโตและ
ขยายตัว
3. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ระบบพี่เลี้ยงเป็ นวิธีการถ่ายทอดความรู ้แบบตัวต่อตัว
จากผูท้ ี่ มีความรู ้ และประสบการณ์ มากกว่า ไปยังบุคลากรรุ่ นใหม่ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ และ
ประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่ งระบบพี่เลี้ยงเป็ นวิธีการหนึ่ งในการสอนงานและให้คาํ แนะนําอย่าง
ใกล้ชิด ผูท้ ี่เป็ นพี่เลี้ยงมักจะมีตาํ แหน่งและอาวุโสกว่า ในหน่วยงานเดียวกันหรื อต่างหน่วยงานก็ได้
โดยทัว่ ไประบบพี่เลี้ ยงจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะทั้งสองฝ่ าย จะต้องสร้ างความคุ น้ เคย
ความสัมพันธ์และความเข้าใจกัน ผูท้ ี่เป็ นพี่เลี้ยงนอกจากจะให้คาํ ปรึ กษาในด้าน การงานแล้ว ยังเป็ น
ที่ปรึ กษาในเวลามีปัญหาหรื อสับสน ที่สําคัญพี่เลี้ยงจะต้องเป็ นตัวอย่างที่ดีในเรื่ อง พฤติกรรม
จริ ยธรรม และการทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
4. การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) การ
สับเปลี่ยนงานเป็ นการย้ายบุคลากรไปทํางานในหน่วยงานต่างๆ ซึ่ งอาจอยูภ่ ายในสาย งานเดียวกัน
หรื อข้ามสายงานเป็ นระยะๆ เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ผลในการกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้
และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ าย ทําให้ผถู ้ ูกย้ายเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้น สําหรับ
การยื ม ตัว บุ ค ลากรมาทํา งานชั่ว คราวนั้น เป็ นการย้า ยบุ ค ลากรระดับ บริ ห ารหรื อ บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถสู งไปช่ วยทํางานในหน่ วยงานข้ามสายงานหรื อในหน่ วยงาน เพื่อให้ผถู ้ ูกยืมตัว
ถ่ายทอดความความรู ้และประสบการณ์ของตนเองให้หน่วยงาน เป็ นการกระจายความรู ้ที่ได้ผลใน
ระยะสั้น ในขณะเดียวกันผูถ้ ูกยืมตัวก็ได้เรี ยนรู ้จากบุคลากรในหน่ วยงานอื่น ซึ่ งสามารถนํามา
พัฒนางานของตนเองหรื อสร้างความรู ้ใหม่ๆได้
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6. เวทีสาํ หรับการแลกเปลี่ยนความรู ้ (Knowledge Forum) การจัดการประชุมหรื อกิจกรรม
อย่างเป็ นกิจลักษณะอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นเวทีให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เป็ น
อีกวิธีหนึ่ งซึ่ งสามารถกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ได้ ซึ่ งอาจทําได้ในหลาย
ลักษณะ เช่นการสัมนา และการประชุมทางวิชาการที่จดั อย่างสมํ่าเสมอ
การจัดการความรู้ ในภาคเกษตรกรรม
ดังที่ ได้กล่าวถึง ในหัวข้อลักษณะการเรี ยนรู ้ ของเกษตรกรไว้ในตอนที่ 1 จะพบว่า การ
จัดการความรู ้ในภาคการเกษตรนั้น เป้ าหมายหลัก ต้องนําไปสู่ การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ของ
เกษตรกร การเรี ยนรู ้และจัดการการความรู ้ต่างๆจึงต้องเป็ นไปบนฐานความเข้าใจในวิถีชีวิต พัฒนา
เกษตรกรควบคู่ไปทั้งในระดับปั จเจกบุคคล ครอบครัว ชุ มชน และสังคม ที่เกี่ ยวกับการดํารงชี พ
เศรษฐกิจ สังคมและในบริ บทที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
และความเป็ นจริ ง ซึ่ ง หากพิ จ ารณาในแง่ ข องความรู ้ ใ นภาคการเกษตร กล่ า วได้ว่ า มี ค วาม
หลากหลาย เนืองจากเกษตรกรไทยนั้น มีวิถีชีวิตและอาชีพที่หลากหลายประเภทแตกต่างกันไปตาม
ภูมิหลัง สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และค่านิ ยม วัฒนธรรมถ้องถิ่น ความรู ้ต่างๆมีท้ งั ที่เกี่ ยวกับ
ธรรมชาติของพืชที่ปลูก ธรรมชาติของสัตว์ที่เลี้ยง สภาพแวดล้อมและบริ บทต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
สภาพดิน แหล่งนํ้า ฤดู ช่วงเวลา เครื่ องมือ เทคโนโลยี รวมถึงตลาด การขนส่ ง เก็บเกี่ยว แรงงาน
และอื่นๆ จะเห็นว่า เกษตรกรนั้นจะเป็ นผูม้ ีความรู ้แบบ ต้องรู ้จริ งรอบด้านและเป็ นความรู ้ที่นาํ ไปสู่
การปฏิ บตั ิ ได้ ไม่ใช่ ความรู ้ แบบเฉพาะเรื่ องเป็ นส่ วนๆ หรื อรู ้ แ บบผิวเผินแบบนักวิชาการ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ของการจัดการความรู ้ อาจกล่าวเป็ นภาพรวมได้ว่า ความรู ้
ในการเกษตร เป็ นความรู ้ในทุกๆเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวเกษตรกร ทั้ง ความรู ้แบบฝังลึกภายใน เช่น
ข้อมูลครัวเรื อนของเกษตรกร ปั ญหา ความต้องการของเกษตรกร และความภายนอก คือความรู ้ที่
เกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทําการเกษตรของเกษตรกร เช่น ความรู ้เรื่ องตลาด
พืชผล ราคาสิ นค้า นโยบายรัฐ
ความรู ้ของเกษตรกรเองมักเกิดจากการสะสมความรู ้ที่ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง หรื อเรี ยนรู ้จาก พ่อ
แม่ ปู่ ย่า ตายาย ที่ พาทํามาตั้งแต่เล็ก ทดลองทําไปเรี ยนรู ้ ไป สังเกตเรี ยนรู ้ จากการทําซํ้าๆ มี การ
วิเคราะห์ตีความอยู่เสมอ จนมีความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่ทาํ ขึ้นเรื่ อยๆ กว่าจะรู ้จริ งรู ้แจ้งจนเป็ นผูร้ ู ้
ในเรื่ องนั้นได้ดีตอ้ งใช้เวลานาน ชุ ดความรู ้ บางอย่าง เช่ น การทํานา การทําไร่ การเลี้ ยงสัตว์ ที่
สามารถอธิ บ ายได้ บัน ทึ ก ถ่ า ยทอดออกมาสื บ ต่ อ กัน ได้ ที่ เ รี ยกว่ า ความรู ้ ชั ด แจ้ง (Explicit
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knowledge) เป็ นความรู ้ที่สามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจได้จากการสังเกต การฟั ง การพูดคุยต่างๆ หรื อ
การสื บหาข้อมูลเหล่านี้ จากการอ่านเอกสารตํารา แต่ความรู ้ทางการเกษตรที่เป็ นส่ วนใหญ่ ที่เป็ น
ความรู ้อีกมาก เป็ นความรู ้ลึกในระดับที่ไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยการสังเกต การอ่านตํารา หรื อการ
พูดคุยผิวเผินทัว่ ไป ความรู ้ลกั ษณะนี้ ตอ้ งเกิดจากการลงมือปฏิบตั ิเอง (Tacit knowledge) และมัก
เป็ นความรู ้ที่เชื่อมโยงกับระบบนิ เวศแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่ไม่สามารถถอดออกมาจากการเล่า
เรื่ องเพียงอย่างเดียว แต่เรี ยนรู ้สืบทอดกันได้ อาศัยความใกล้ชิด ความเป็ นชุมชน ความเชื่ อ ความ
ศรัทธาต่อความรู ้ต่อภูมิปัญญานั้นๆ จนนําไปปฏิบตั ิต่อเนื่องจึงจะเกิดความรู ้
ความรู ้ของเกษตรกรจึงเป็ นความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เป็ นความรู ้
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร และคุณภาพชี วิตของเกษตรกร ซึ่ งเป็ นชุดความรู ้ที่ลึกซึ้ งและ
กว้าง โดยคลอบคลุมความรู ้ 5 กลุ่ม คือ ความรู ้เชิงวัฒนธรรมสังคม ความรู ้ในภูมินิเวศน์และฐาน
ทรัพยากร ซึ่งทั้งสองกลุ่มแรกนี้ เป็ นความรู ้ของชุมชนที่มีมาแต่เดิมที่เกษตรกรใช้เป็ นฐานความรู ้ใน
การหากินประกอบอาชีพ ความรู ้จะคงอยูม่ ากน้อยแค่ไหนจะขึ้นอยูก่ บั ความเข้มแข็งของชุมชนเป็ น
หัก ส่ วนอีกสามกลุ่มความรู ้ คือ ความรู ้ในระบบการผลิต ความรู ้ในระบบการจัดการผลผลิตและ
การตลาด และ ความรู ้ในการจัดการเศรษฐกิจและการจัดการในครัวเรื อนและชุ มชน เหล่านี้ เป็ น
ความรู ้ส่วนใหญ่ที่ได้จากการผสมผสานความรู ้เดิม กับความรู ้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มกั จะมีองค์กร
และหน่วยงานภายนอก เช่นหน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ที่เข้ามามีบทบาท
ในแง่ของการรับข้อมูลความรู ้ของเกษตรกร มีรากฐานมาจากการสังเกต การฟั ง และนําไป
ลงมือทํา ปรั บปรุ งแก้ไขซํ้าแล้วซํ้าอีก แล้วประมวลข้อมูลข้อสังเกต ทําบ่อยๆจนเข้าใจ ชํานาญ
ได้รับบทเรี ยนและประสบการณ์ ทั้งประสบการณ์ที่สาํ เร็ จและล้มเหลว นานเข้าก็เกิดความรู ้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เมื่อเผชิญกับปั ญหาต่างๆอีก ก็สามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาการเกษตรที่ทาํ อยูไ่ ด้
สําเร็ จ ก็จะยิ่งเริ่ มแตกฉาน เกิดเป็ นผูร้ ู ้ ผูม้ ีปัญญา และเมื่อผูอ้ ื่นเห็นความสําเร็ จเกิดความสนใจมา
เรี ยนรู ้ ทําตามต่อๆกัน ความรู ้จึงเริ่ มขยายตัวออกสู่ ชุมชน เมื่อทํากันทั้งชุมชน ระยะเวลานานไปก็
กลายเป็ นวัฒนธรรมของชุมชนในที่สุด
การพัฒนาความรู ้ของเกษตรกรจึงเป็ นกระบวนการที่มีข้ นั มีตอน อยู่บนพื้นฐานของการ
เลี้ยงชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็ นหลัก ดังนั้น การจัดการความรู ้ในการพัฒนาภาคการเกษตร
จึงไม่ใช่เพียงการไปคัดลอกข้อมูล หรื อตํารา เอกสารแล้วไปสัมภาษณ์เกษตรกร นําข้อมูลมารวมกัน
จัดเก็บเป็ นระบบข้อมูลข่าวสาร แล้วรอให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลมานําข้อมูลไปใช้งาน ซึ่ งเป็ นเพียง
การบริ หารจัดการข้อมูลเท่านั้น แต่ การจัดการความรู ้ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแท้จริ งควร
เป็ นการทําให้ความรู ้ ที่ฝังลึ กในตัวเกษตรกรได้เคลื่ อนไหวนําออกมาใช้ประโยชน์ได้ และเป็ น
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กระบวนการที่เกษตรกรเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในฐานะผูร้ ู ้และผูจ้ ดั การความรู ้ ควบคู่กนั ไปโดยมี
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ครอบคลุมครบวงจร ทั้งแต่ข้ นั การศึกษาหาข้อมูลข่าวสารและรวบกับความรู ้ที่
เกษตรกรปฏิบตั ิมา มาสู่การจัดการให้เป็ นระบบจะดําเนินการอย่างไรอาจมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
จัดเป็ นชุดความรู ้ข้ ึนใหม่ จําแนกจัดระเบียบที่ง่ายต่อการเข้าถึง และการนําความรู ้ไปปฏิบตั ิและนํา
ความรู ้ ไปขับเคลื่ อนให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล กลุ่ม หรื อชุ มชน หากกระบวนการ
เหล่านี้ มีรูปแบบในการดําเนิ นการที่ชดั เจน จึงจะเรี ยกได้ว่า เป็ นการจัดการความรู ้เพื่อการพัฒนา
เกษตรกรด้านการเกษตรให้เกิดผลได้จริ ง (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,2554,หน่วยที่15:5-9)
ตัวอย่างหนึ่ งของการนํากระบวนการจัดการความรู ้ มาใช้ให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
เกษตรกรไทย ที่เห็ นชัดเจน และประสบผลสัมฤทธิ์ คือ แนวคิดโรงเรี ยนชาวนา ที่มีเครื อข่าย
กระจายตัวอยูใ่ นหลายพื้นที่ของประเทศ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพ
ของชาวนา เกิดการเรี ยนรู ้และ สามารถผสมผสานความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่อย่างต่อเนื่ อง เกิดระบบ
คิดที่ เป็ นเหตุ เป็ นผล และมีระบบคิดแบบเชื่อมโยง เพื่อการแก้ปัญหาของเกษตรกรใน การทํานาซึ่ง
เป็ นอาชีพหลักของเกษตรกรทํานาในจังหวัดนครสวรรค์ โดยเน้นกลุ่มการเรี ยนรู ้ เกิดการจัดการ
ความรู ้ควบคู่กบั การปฏิบตั ิจริ งซึ่ งเป็ นเรี ยนรู ้ ท่ามกลางการปฏิบตั ิ และเกิดการเชื่อมโยงเครื อข่าย
การเรี ยนรู ้ เพื่อหาคําตอบ ให้กบั ตนเองและร่ วมแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ซึ่ งและกัน โดยมีหลักการ
ดําเนินงาน ดังนี้ (สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม, 2548)
1. ใช้พ้ืนที่ ชุมชน ชาวบ้านเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ หรื อเป็ นโรงเรี ยน โดยมีหลักการ
รวมกลุ่ม ส่ งเสริ มชักนําให้ ปั จเจกเกษตรกร มารวมตัวกันเป็ นกลุ่ม ระบบหรื อ System หรื อ Node
หรื อ Team ขนาดกลุ่ม/องค์กรแตกต่างกันออกไป ตามเหตุปัจจัย-ระยะเวลา
2. กลุ่มการเรี ยนรู ้ (Group Learning Organization) กระบวนการเรี ยนรู ้ จะเน้นการเรี ยนรู ้
เป็ นกลุ่มชาวนา หรื อ องค์กร หรื อ Nodes เหล่านี้ จะต้องมี กระบวนการ การเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม ความ
ชัดเจน ความลุ่มลึก ทักษะ ประสบการณ์ ต่างๆ เรื่ องการเรี ยนรู ้ มาจากการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนกับผูร้ ู ้ การอ่าน สังเกต และประสบการณ์ตรงจาก การปฏิบตั ิของชาวนาในพื้นที่นาํ มา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนสําคัญ โดยมีการ ออกแบบการเรี ยนรู ้ มีสาระสําคัญกําหนดให้ ทุกคนทํา
ตัวเป็ นทั้งนักเรี ยนและครู ไปพร้อมๆ กันนําความรู ้ที่ได้จากการปฏิบตั ิมา(แชร์)แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
เป็ น กลุ่มเรี ยนรู ้
3. การจัดการความรู ้ (Konwledge Management) โรงเรี ยนชาวนา เน้นกระบวนการจัดการ
ความรู ้ในหลักสู ตร หรื อ เนื้ อหาไปพร้อมๆ กับการเรี ยนรู ้ โดยมีเปิ ดเวทีให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมใน
การสกัดความรู ้เดิมหรื อเป็ นภูมิปัญญาดั้นเดิ มที่มีกระบวนการเรี ยนรู ้ทดลองใช้แล้วได้ผลดีนาํ มา
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ผสมผสานกับความรู ้ใหม่ ซึ่ งสามารถจัดการความรู ้ได้ท้ งั ก่อนปฏิบตั ิ -ขณะปฏิบตั ิ – หลังปฏิบตั ิ
หรื อหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งสามกระบวนการต้องผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระดับ
กลุ่มสกัดออกมาเป็ นชุดความรู ้ใหม่
4. เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายให้เกิดพลัง (Net Working) หลังจากการก่อรู ปของกลุ่มต่างๆ มีชุด
ความรู ้ที่เกิดจากการปฏิบตั ิแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและนอกกลุ่ม ยกระดับให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยน
ในระดับจังหวัด เกิดความสัมพันธ์เป็ นพวกเดียวกัน พันธุ์เดียว เป็ นกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ให้เกิดพลังและเกิดการขยายผลในระยะที่เหมาะสมต่อมา
5. สร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการสร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้งานทดแทนระบบหรื อกระบวนการผลิตแบบเดิม
6. ประสานและ บูรณาการภาคีพนั ธมิตรในพื้นที่และนอกพื้นที่ มีกลั ยาณมิตร – Change
Agent ;CA หรื อ Facilitator ที่จะเชื่อมโยง เครื อข่าย และภาคีพนั ธมิตรต่าง ๆ หนุนเสริ มการ
ปฏิบตั ิการของ กลุ่มของชาวบ้านอย่างเหมาะสม
7. บูรณาการเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวงานส่ วนต่าง ๆ เข้าหากัน เพื่อเป็ นการ มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ(ภาคีร่วม) หนุนเสริ มกัน อาทิ เรื่ อง เกษตรยัง่ ยืน –วิทยุชุมชน- การเคลื่อนไหวด้าน
สุ ขภาพ/สาธารณสุ ข-งานด้านสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ กล่าวโดยจําเพาะเกี่ยวกับการจัดการความรู ้
นอกจากนั้น หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตร ในปั จจุบนั ได้ให้
ความสําคัญกับการนําแนวคิดการจัดการความรู ้มาเป็ นแนวทางในการดําเนิ นกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ ดังจะเห็นได้จากที่กรมส่ งเสริ มการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ มี บทบาทหน้าที่ ในการพัฒนาเกษตรกรโดยตรง ได้พฒ
ั นา แนวคิ ดการจัดการ
ความรู ้ในงานส่ งเสริ มการเกษตรขึ้นในปี พ.ศ.2549 ที่พฒั นามาจากแนวคิดของ TUNA Model ใน
รู ปแบบการจัดการความรู ้ที่เน้นการบูรณาการการทํางานร่ วมกันของบุคคลกลุ่มต่างๆที่ก่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้ของกลุ่มบุคคล 3 กลุ่มร่ วมกัน เรี ยกว่า “ โมเดลการจัดการความรู ้ 3 ห่ วง กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร” (สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม,2550:9-12) มีการจัดการความรู ้ตามหัว
ปลา หรื อ เป้ าหมายที่กาํ หนดเลือกแล้ว โดยที่ หัวปลาใหญ่ หรื อเป้ าหมายหลักของการจัดการ
ความรู ้คือ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีกระบวนการ
ผลิตที่ไปไปตามเป้ าหมาย และเกษตรกรสามารถมีอาชี พที่มนั่ คงและพึ่งพาตนเองได้ โดยการ
จัดการความรู ้ ดําเนิ นงาน บนฐานคิดที่ว่า เกษตรกร คือ “คุณกิจ” หรื อผูป้ ฏิบตั ิที่มีตน้ ทุนความรู ้
จากการปฏิบตั ิ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีบทบาทเป็ น “คุณอํานวย” ช่วยอํานวยความสดวก
และส่ งเสริ มให้เกษตรกร สามารถนําความรู ้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ไปพัฒนางานของตน
ได้ตรงตามเป้ าประสงค์ ดังตัวอย่าง แผนภาพที่ 21 แสดงแบบจําลองการจัดการความรู ้ KM 3
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ห่ วง ของงานส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร,2553:2)
การเรี ยนรู ้ในการส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

แผนภาพที่ 21 รู ปแบบการจัดการความรู ้ KM 3 ห่วง ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร
(กรมส่ งเสริ มการเกษตร,2553:2)
จากภาพที่ เป็ นโมเดล การจัดการความรู ้ 3ห่ วง ที่กาํ หนด เป้ าหมาย คือ การให้เกษตรกรมี
การผลิตสิ นค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ดังนั้น กิจกรรมการจัดการความรู ้ของกรมส่ งเสริ ม
จัดเป็ นวง 3 วงซ้อน ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด และ กลุ่มเจ้าหน้าที่
ส่ วนกลางที่เกี่ยวข้อง ทั้งสามกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จัดการความรู ้ระหว่างกันซ้อนอยูเ่ ป็ น
ชั้นๆ แต่ละกลุ่มมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้ ดังนี้
กลุ่มเกษตรกร ในฐานะ “คุณกิจ” กรมส่ งเสริ มได้ดาํ เนินงาน ดังนี้
1.การสร้างทีมหรื อกลุ่มเรี ยนรู ้ โดยยึดเกษตรกรเป็ นศูนย์กลาง โดยการรวบรวมเกษตรกร
จํานวน 25 – 30 คน เป็ นกลุ่มเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม ตามหัวเรื่ องที่สนใจ
2. การเรี ยนรู ้ตวั เองและวิเคราะห์ข้ นั ตอนการผลิตที่สาํ คัญ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตรเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกให้เกษตรกรได้เรี ยนรู ้ตวั เองในด้านการผลิต วิเคราะห์ข้ นั ตอน
การผลิตที่สาํ คัญ
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3. กลุ่มเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายพัฒนาสิ นค้าเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเป็ นผู ้
อํานวยความสะดวก
4.กลุ่มวางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเอง ที่ตอ้ งสอดคล้องกับเป้ าหมาย
5.กลุ่มดําเนินการตามแผนการเรี ยนรู ้ที่วางไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเป็ นผู ้
อํานวยกระบวนการให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามแผน
6.การสร้างองค์ความรู ้ของกลุ่ม โดยหัวข้อการเรี ยนรู ้แต่ละครั้งต้องมีการจดบันทึกประเด็น
เรื องเล่าที่ประสบความสําเร็ จมาไว้ในคลังความรู ้ เพื่อต่อยอดและนําไปใช้ต่อ เจ้าหน้าที่ตอ้ ง
สนับสนุนให้กลุ่มเรี ยนรู ้ บันทึกองค์ความรู ้ในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กรที่มีการขยายผลจากแต่
ละคนไปสู่ความรู ้ของเกษตรกรทั้งกลุ่มได้
กลุ่มเจ้ าหน้ าทีจ่ ังหวัด มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1.การสร้างทีมงานในระดับจังหวัด และอําเภอ
2.การเรี ยนรู ้ตวั เอง เพื่อดูความพร้อมในด้านความรู ้ที่ตอ้ งใช้ในการส่ งเสริ มการเกษตร
3.การกําหนดเป้ าหมายในการทํางานส่ งเสริ มการเกษตรร่ วมกัน
4.กําหนดแผนการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
5.การดําเนิ นการตามแผนการเรี ยนรู ้ ที่วางไว้ โดยมี การสอดแทรกวงแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานในแต่ละพื้นที่ เช่น เวทีประจําเดือน (District Monthly Meeting)
มีการถอดบทเรี ยนและต่อยอดความรู ้ในการทํางาน
6.การสร้างองค์ความรู ้ในการทํางาน มีการถอดองค์ความรู ้ในการทํางาน โดยมี พี่เลี้ยงทีม
การจัดการความรู ้จากหน่วยงานส่ วนกลางคอยสนับสนุน
กลุ่มเจ้ าหน้ าทีส่ ่ วนกลางทีเ่ กีย่ วข้ อง มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1.สร้างทีมแกนนําในการบริ หารเชื่อมโยงเครื อข่ายความรู ้
2.วิเคราะห์ความรู ้ที่ตอ้ งการใช้ในการส่ งเสริ ม
3.สื บค้นองค์ความรู ้ที่ตอ้ งใช้ในการส่ งเสริ ม โดยมีกิจกรรมวงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทั้งภายใน
หน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน ทั้งอย่างเป็ นทางการ เช่น เวทีประชุมภาคี การประชุมเสวนา และ
ไม่เป็ นทางการ เช่น การเยีย่ มเยียนปรึ กษา
4.สร้ างช่ องทางในการถ่ายทอดความรู ้ สนับสนุ นงานด้านวิชาการ และประเด็น ที่ เป็ น
เป้ าหมายของการจัดการความรู ้ ให้ลงไปสู่งานระดับพื้นที่
5.สนับสนุนการดําเนินงานส่ งเสริ มระดับพื้นที่
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จากตัวอย่างแนวคิด จะเห็นว่า การจัดการความรู ้ในงานส่ งเสริ มการเกษตรที่เกิ ดขึ้นของ
กรมส่ งเสริ มการเกษตร ประกอบด้วย การมุ่งพัฒนาเกษตรกร โดยเกษตรกรเกิดการเรี ยนรู ้ผา่ นการ
จัดการความรู ้ดว้ ยตนเองตามเป้ าหมายที่กาํ หนด ควบคู่กบั การพัฒนาเจ้าหน้าที่ เกิดวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานย่อย เพื่อค้นหาแลกเปลี่ยน และสรุ ปประสบการณ์
ความรู ้ในการทํางาน เผยแพร่ ไปสู่การทํางานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชั้น
การจัดการความรู้ ในลักษณะกลุ่ม หรือ องค์ กรชุ มชน
รู ปแบบการจัดการความรู ้ขององค์กรชุมชน เป็ นรู ปแบบที่พฒั นาโดยใช้กรอบแนวคิดมา
จากการวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดและผลการวิจยั ของผูท้ รงคุณวุฒิในระดับสากล ทั้งในส่ วนของ
การจัดการความรู ้ และในส่ วนของเทคนิคการพัฒนา เช่น ใช้แนวคิดการจัดการความรู ้ของ Nonaka
& Takeuchi ของวิจารณ์ พานิช และกระบวนการจัดการความรู ้ของ Wiig บูรณาการกับเทคนิคการ
พัฒนาได้แก่ ใช้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง การมีส่วน
ร่ วม และการรู ้รักสามัคคี มีการเตรี ยมชุมชน การจดบันทึกหลังการปฏิบตั ิ (AAR) การตั้ง คําถาม
การแลกเปลี่ยนความรู ้ท้ งั เวทีจริ งและเวทีเสมือน ดังแสดงในตารางที่ 8 (ฉลาด จันทรสมบัติ , บุญ
ชม ศรี สะอาด , วิจารณ์ พานิช และวิเชียร ชิวพิมาย , 2550 : 58-72)
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ตารางที่ 8 รู ปแบบการจัดการความรู ้ของกลุ่ม องค์กรชุมชน

2. การสร้าง
แรงจูงใจ/จิตสํานึก
การทํางานร่ วมกัน
และสร้างวิสัยทัศน์
3. จัดทําแผน/
พัฒนาศักยภาพ
4. นําแผนการ
จัดการความรู้
ไปปฏิบตั ิและ
พัฒนางาน

5. ประเมินผลสรุ ป

กิจกรรม
1. ทําความเข้าใจและร่ วมกําหนดข้อตกลงกับผูน้ าํ ชุมชน (กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ฯ)
2. สร้างทีมและแกนนํา
3. ศึกษาบริ บทชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชนและสภาพการจัดการความรู้
4. สร้างแรงจูงใจและจิตสํานึ กในการทํางานร่ วมกัน
5. สร้างวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ในองค์กรชุมชน
6. ร่ วมเรี ยนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
7. จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู้และแผนพัฒนากลุ่ม
8. พัฒนาความรู้พ้นื ฐานด้านคอมพิวเตอร์สาํ หรับผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
9. สร้างตัวชี้วดั ความสําเร็ จของกลุ่มองค์กร
10. แสวงหาความรู้และศึกษาดูงานการจัดการความรู้
11. ทําการสรุ ปทบทวนแผนกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู้
12. ดําเนินการการจัดการความรู้ของกลุ่มองค์กรควบคู่กิจกรรม การพัฒนา
งานของกลุ่ม
13. การสรุ ปบทเรี ยน สะท้อนผลและทบทวนแผนการจัดการ
ความรู้ระดับกลุ่มองค์กร
14. ดําเนินการยกระดับองค์ความรู้และจัดการความรู้ใน
ประเด็นอื่นที่สนใจประกอบด้วยการสร้าง จําแนก จัดเก็บ
นําไปใช้ การแลกเปลี่ยนความรู้และการประเมินผล
15. การประเมินกระบวนการจัดการความรู้
16. จัดตั้งศูนย์จดั การความรู ้องค์กรชุมชนระดับหมู่บา้ น และ จัดทําเว็บไซต์
17. การเสริ มแรงทางบวกให้รางวัล และ เผยแพร่ ผลงานในเว็บไซต์
18. อภิปรายสรุ ปผลการจัดการความรู้

ประเมินระหว่ างการดําเนินงานและปรับปรุง

ขั้นตอน
1. เตรี ยมชุมชน

ที่มา: (ฉลาด จันทรสมบัติ, บุญชม ศรี สะอาด, วิจารณ์ พานิช และวิเชียร ชิวพิมาย, 2550)

ในแนวคิดนี้ หลังจากอภิปราย สรุ ปผลการจัดการความรู ้แล้ว กลุ่ม องค์กรชุมชนยังคง
ดําเนิ นการจัดการความรู ้อย่างต่อเนื่ อง ในเรื่ องที่สนใจและต้องการพัฒนางานให้ดีข้ ึนกว่าที่เป็ นอยู่
โดย เริ่ มต้นจากกิจกรรมที่ 11 คือ ทําการสรุ ปทบทวนแผนกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู ้ให้

134

ชัดเจน ซึ่ งอาจจะเริ่ มดําเนิ นการจัดการความรู ้ของกลุ่มองค์กร ควบคู่กิจกรรมพัฒนากลุ่มที่ไม่ยาก
นัก หรื อ ดําเนิ นการยกระดับองค์ความรู ้ และจัดการความรู ้ในประเด็นที่สนใจในลักษณะท้าทาย
ตามศักยภาพของกลุ่มองค์กรตนเอง ยกเว้นกิจกรรมที่ 16 – 18 เป็ นส่ วนที่ศูนย์จดั การความรู ้ใน
ระดับ หมู่บา้ นต้องดําเนินการตลอดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
2.2.4 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการความรู้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ ในที่น้ ีหมายถึงการศึกษาถึงปั จจัยใดที่สงเสริ มหรื อมี
ผลต่อความสําเร็ จในบริ บทที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการความรู ้ ทั้งที่เป็ น ลักษณะ แนวทาง รวมถึง
เงื่อนไข ที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม ที่ส่งผลให้การดําเนิ นการจัดการความรู ้เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
ความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ มีนกั วิชาการอธิบายไว้ในลักษณะที่สอดคล้องกัน ดังเช่น ประเวศ
วะสี ( 2554)
อธิ บ ายในเชิ ง ของกระบวนการว่า การจัด การความรู ้ ที่ดี จะหมายถึ ง การที่ มี
กระบวนการที่ สามารถใช้ความรู ้ สร้ างความรู ้ และจัดให้มีแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ ร่วมกันในทาง
ปฏิบตั ิของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายยกระดับความรู ้และเกิดการปฏิบตั ิให้ดีข้ ึนต่อเนื่อง และการจัดการ
ความรู ้ที่ดีตอ้ งมีลกั ษณะการพัฒนาจิตใจให้เป็ นคนดีข้ ึนด้วย รวมถึงการผสมผสานระหว่างมนุ ษย์
เทคโนโลยี ความสามารถและทักษะพิเศษของแต่ละองค์กร ในขณะที่ อัคร ศุภเศรษฐ(ม.ปป.)
อธิบายถึงความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ คืออยูท่ ี่การสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ ความร่ วมมือจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง การกําหนดเป้ าหมายและดําเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมาย โดยใช้แนวความรู ้ใหม่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด (นํ้าทิพย์ วิภาวิน,2547:199) การจัดการความรู ้ที่ประสบความสําเร็ จในแนวคิด
ของ ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551:116) จะหมายถึง การที่บุคคลหรื อองค์กรใช้ความรู ้แก้ปัญหาที่เผชิญ
อยูส่ าํ เร็ จ ลุล่วงได้ผลผลัพธ์ตามความมุ่งหวังที่ต้งั ไว้แต่แรก
ดังนั้นกล่าวได้ว่า ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู ้ หากมีการปั จจัยที่ทาํ ให้
เกิดการเรี ยนรู ้ของบุคคลและในองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ และนําไปสู่ การนําความรู ้น้ นั ไปใช้ใน
สภาวะที่เหมาะสมตรงตามเป้ าหมาย จึงจะเรี ยกได้วา่ เป็ นความสําเร็ จของการจัดการความรู ้
เมื่อพิจารณาถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ ไพโรจน์ ชลารักษ์
(2551:116-117) อธิบายว่ามีปัจจัยที่สาํ คัญอยู่ 3 ประการ คือ ปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก และปั จจัย
ร่ วมระหว่างปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
1. ปั จจัยภายใน หมายถึง ปั จจัยภายตัวคนหรื อภายในองค์กร หมายถึงส่ วนประกอบที่เป็ น
คุณสมบัติ ของสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ ที่จะใช้แก้ปัญหาภายในนั้น ถ้าเป็ นปั ญหาส่ วนบุคคลเพียง
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คนเดี ยว ก็หมายถึงปั จจัยในตัวบุคคลที่เผชิ ญปั ญหานั้นเอง เช่ น ความรู ้ จกั และความเข้าใจหรื อ
ตระหนักถึงความเป็ นปั ญหา กําลังใจความมุ่งมัน่ ในการแก้ปัญหา ความคาดหวังอยากจะให้เป็ นไป
ของปั ญหา และความรู ้ที่จะใช้ในการแก้ปัญหา มีมากหรื อน้อย หรื อมีความเหมาะสมเพียงใด หาก
เป็ นปั ญหาในองค์กร ปั จจัยภายในกลุ่ มหรื อองค์กร ได้แก่ จํานวนคนในองค์กร ทัศนคติ ความ
มุ่งหวังของคนในองค์กร เอกภาพความสามัคคีของคนในองค์กร อื่นๆ หากเป็ นปั ญหาสาธารณะ
การจัดการความรู ้ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณะให้สําเร็ จนอกจากต้องอาศัยปั จจัยทั้งแบบส่ วนตัวและ
ปั จจัยลักษณะกลุ่มแล้ว ต้องคํานึ งถึงปั จจัยด้านบรรยากาศ ท่าทีและทัศนะของผูร้ ่ วมเผชิญปั ญหาว่า
ตระหนักถึงความสําคัญของการแสวงหาความรู ้ และความร่ วมมือร่ วมใจกันใช้ความรู ้เพื่อแก้ปัญหา
อย่างจริ งจังเพียงใด โดยสรุ ปปั จจัยภายในที่ สําคัญ เหล่านี้ มี 3 ส่ วน คือ ส่ วนของความรู ้ ได้แ ก่
ความรู ้ที่ตอ้ งการจัดการ และความรู ้ที่จะใช้จดั การความรู ้เรื่ องนั้น ส่ วนที่สองคือ ความเต็มใจและ
ความตั้งใจในการจัดการ และส่ วนที่สามคือ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิ
2. ปั จจัยภายนอก หมายถึง ส่ วนที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงโดยอ้อม ที่เกี่ยวกับความรู ้ และ
กระบวนการในการแก้ปัญหา จําแนกได้เป็ น 4 ปัจจัยย่อย ดังนี้
แหล่ งความรู ้ ที่ใ ช้แ สวงหาเพื่อการสนับสนุ น การใช้ความรู ้ มีห รื อไม่ เพี ย งพอ
หรื อไม่ มีความถูกต้องเพียงใด
แหล่งสนับสนุ นด้านเครื่ องมื ออุปกรณ์ วัสดุ หรื อทรั พยากรต่างๆ ที่ใช้เพื่อการ
จัดการความรู ้ เพื่อแก้ปัญหา เช่ น การจัดการความรู ้เพื่อแก้ปัญหานํ้าเสี ยของชุมชน เมื่อได้ความรู ้
มาแล้ว จําเป็ นต้องมีสถานที่เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ เวลา และการแสวงหาวิธีการทํางานที่ดี จึงจะ
แก้ปัญหาได้สาํ เร็ จ
โอกาสและวิธีการทํางานที่เหมาะสม โอกาส หมายถึงช่ วงเวลาที่เหมาะสมที่จะ
ทํางานบางอย่าง และโอกาสนั้นสัมพันธ์กบั วิธีการทํางานด้วย การแก้ปัญหาเดียวกัน หากต่างเวลา
กันอาจต้องใช้วิธีการต่างกัน
ความร่ ว มมื อ อย่า งจริ ง ใจและจริ ง จัง ของผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง ผูท้ ี่ รั บ ผลจากการ
แก้ปัญหาโดยตรง หรื อไม่ใช่ผรู ้ ับโดยตรง เช่นหน่วยงานราชการ กลุ่ม องค์กรที่เข้ามาสนับสนุน
3. ปัจจัยร่ วมระหว่ างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก หมายถึง สิ่ งหรื ออะไรบางอย่างที่ทาํ
ให้ปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกทํางานร่ วมกันได้อย่างราบรื่ น อาจเรี ยกว่า การบริ หารจัดการ
หรื อ การปฏิบตั ิเฉพาะกรณี ที่เรี ยกว่า “เคล็ดลับ” เช่น เคล็ดลับการปรุ งอาหารให้อร่ อยกว่ากันจาก
สู ตรผสมและกระบวนการปรุ งที่เหมือนกัน แต่รสชาติอร่ อยต่างกัน ในการจัดการความรู ้ เรี ยกว่า กล
เมล็ด “ trick” บางอย่างเพื่อช่วยให้การทํางานนั้นเกิดผลสําเร็ จสู งกว่าปกติ
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สําหรับปั จจัยที่เอื้อต่อความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ ในกลุ่ม หรื อ องค์กรนั้น ได้มีการ
อธิ บายเพิ่มเติมไว้ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการความรู ้เพื่อการส่ งเสริ มการเกษตร(2553:162-64) ว่ามีสภาพแวดล้อมทีเป็ นปั จจัยเอื้อต่อความสําเร็ จอยู่ 7 ปั จจัย ในลักษณะที่สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2546) ได้นาํ เสนอปั จจัยที่ส่งเสริ มการจัดการความรู ้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ภาวะผูน้ าํ การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารองค์กร มีความสําคัญที่จะทําให้การจัดการความรู ้
ประสบความสําเร็ จอย่างราบรื่ น หากผูบ้ ริ หารเข้าใจในแนวคิดและตระหนักถึงประโยชน์ ย่อมจะ
สามารถสื่ อสารและผลักดันส่ งเสริ มให้สมาชิกได้เรี ยนรู ้ ให้มีการจัดการความรู ้เกิดขึ้น ทั้งนี้ วิจารณ์
พานิช (2546) อธิ บายว่า ผูน้ าํ ในที่น้ ี ไม่ได้หมายถึงผูม้ ีตาํ แหน่งสู งสุ ดในองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่
หมายถึงผูท้ ี่ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในลักษณะการทํางานเป็ นทีม และมีอิทธิพลต่อสมาชิกของทีมใน 3
ลักษณะ ได้แก่
การเป็ นผูอ้ อกแบบ (Designer) คือมีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ วิเคราะห์
สถานการณ์ที่ เป็ นอยูจ่ ริ งเพื่อกําหนดแนวทางการทํางานของทีมให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ที่กาํ หนด
ร่ วมกัน โดยได้รับการยอมรับจากสมาชิกให้เป็ นผูช้ ้ ีทิศทาง
การเป็ นผูส้ อน (Teacher หรื อ Mentor) ที่ถ่ายทอดทั้งทักษะและองค์ความรู ้โดย
อาศัยกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันจากการกระทํา และเป็ นแบบอย่างที่ดี
การเป็ นผูช้ ่วยเหลือ (Steward) คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้งานทุกอย่างเดินไปตาม
แนวทางที่ถูกต้องและพบความสําเร็ จ
2. กลยุทธ์ กลุ่มหรื อองค์กร ที่มีเป้ าหมาย ทิศทางและกลยุทธ์ที่ชดั เจนในการจัดการความรู ้
โดยระบุชดั เจนว่า ในการจัดการความรู ้น้ ันมีเป้ าหมายอะไร เพื่อที่จะนําเป้ าหมายของการจัดการ
ความรู ้น้ นั มากําหนดเป็ นแผนงานหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายของการจัดการความรู ้
ได้ และกลยุทธ์ของการจัดการความรู ้ตอ้ งสนับสนุนและสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานที่ช่วย
ให้เพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มหรื อองค์กรได้
3. วัฒนธรรมองค์กร กิ จกรรมด้านการจัดการความรู ้มากกว่าร้อยละ 90 เกี่ ยวข้องกับ
วัฒนธรรมของกลุ่มหรื อองค์กรโดยตรง วัฒนธรรมมีผลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กร วัฒนธรรม
องค์กรจึงเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อผลสําเร็ จของการจัดการความรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนและแบ่งบันความรู ้ของบุคคลในองค์กร หากบุคคลไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู ้กนั
และกัน อาจมาจากเกรงว่าตนเองจะหมดความสําคัญลง จะกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่กีดขวาง
การแบ่ ง บัน ความรู ้ ก ลายเป็ นอุ ป สรรค จึ ง จํา เป็ นที่ ต ้อ งสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ก รให้เ อื้ อ ต่ อ การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ สร้างบรรยากาศที่ทาํ ให้บุคคล กล้าคิด กล้าทํา กล้าเปิ ดเผยต่อกัน มีการทํางาน
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ร่ วมกันเป็ นทีม และ เกิ ดการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม มีการสื่ อสารระหว่างสมาชิ ก ทําให้การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของบุคคล แต่ละคนปรับวิธีคิด วิธีปฏิบตั ิต่อตนเองและองค์กรจนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของระบบขององค์กร ที่จะต้องได้รับการสนับสนุ นร่ วมมือจากบุคคลในทุกระดับ
ภายใต้
บรรยากาศที่มีการเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจให้สมาชิกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (วิจารณ์ พานิช ,2546)
4. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู ้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นแรงผลักดันที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สามารถทําได้ง่าย เกิดขึ้นได้รวดเร็ วและ
สะดวกมากขึ้น การมีระบบฐานข้อมูลและระบบที่ทนั สมัย ช่วยอํานวยความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูลเฉพาะเรื่ องหรื อหัวข้อต่างๆ ทั้งสําหรับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร ส่ งผลให้การจัดการ
ความรู ้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เทคโนโลยีช่วยให้บุคคลสามารถค้นหาความรู ้ ดึ งเอาความรู ้ไปใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดเก็บข้อมูลต่างๆให้เป็ นระเบียบ และถ่ายโอนความรู ้ ในองค์กรควรต้องมีท้ งั การ
ปรับปรุ งเทคโนโลยีให้ทนั สมัย เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการจัดการความรู ้ที่พร้อมต่อการปฏิบตั ิงาน
และการเรี ยนรู ้ ขฯเดียวกัน ต้องมีการส่ งเสริ มสนับสนุ นบุคคลมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้
เหล่านี้ ก็จะยิง่ ทําให้การจัดการความรู ้เกิดผลได้ดียงิ่ ขึ้น
5. การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยให้องค์กร
ทราบถึ งสถานการณ์ ปัจจุ บนั ที่ เป็ นอยู่ ว่ามี การดําเนิ นการ มี ความคืบหน้า และผลที่ เกิ ดขึ้นเป็ น
อย่างไร รวมถึงยังสามารถทบทวน ปรับปรุ งกิ จกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการจัดการ
ความรู ้ และ ควรทําอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ป้ อนกลับ นํามาปรับปรุ งพัฒนากิจกรรมต่างๆให้
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
6. โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึงระบบรองรับเพื่อให้บุคคลในองค์กรได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ กันอย่างสะดวก โครงสร้ างพื้นฐานอาจเป็ นรู ปธรรมที่ จบั ต้องได้ เช่ น สถานที่เครื่ องมื อ
อุปกรณ์ต่างๆ หรื อเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น การมีระบบงานที่เอื้อให้เกิดสภาพที่สนับสนุ นการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ การมีส่วนร่ วม การกระจายอํานาจ มีการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เนื้ อหา
ความรู ้ และกิจกรรมการจัดการความรู ้ให้คนในองค์กรทราบ มีระบบประเมินและยกย่องชมเชยให้
รางวัลอย่างชัดเจน เป็ นธรรม มี ช่องทางการถ่ายโอนความรู ้ ที่หลากหลายนอกเหนื อจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจมีการตั้งกลุ่ม นอกจากนั้น องค์กรควรคํานึงถึงโครงสร้างของบุคคลที่จะ
เข้ามามีส่วนร่ วม หรื อรับผิดชอบในการจัดการความรู ้ กําหนดเครื อข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู ้ที่
ชัดเจน เช่น จัดตั้งในรู ปกลุ่ม หรื อทีมตามลักษณะงาน เช่น การตั้งกลุ่มเครื อข่ายเรี ยนรู ้โรงเรี ยนชาว
ทํานา
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7. คุณลักษณะของบุคคลในทีมจัดการความรู ้ การจัดการความรู ้ จะดําเนิ นไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ปั จจัยหนึ่งมาจากตัวบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่ วมดําเนินงาน ที่ควรมีคุณสมบัติและทักษะ
ดัง เหล่านี้ คือ รักการค้นคว้าและเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่
กลัวที่จะลองสิ่ งใหม่ๆ แม้บางครั้งอาจต้องประสบความล้มเหลว
มีความสามารถในการคิดทําสิ่ งใหม่ๆ มีกาํ ลังใจและความมุ่งมัน่ ไม่ยอ่ ท้อแม้บางครั้งจะยัง
ไม่ประสบความสําเร็ จ
มีความสามารถในการเรี ยนรู ้และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพราะสามารถสื่ อสาร นําเสนอ
และอธิบายเรื่ องยากให้เป็ นเรื่ องง่าย
มีทกั ษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปประเด็น สามารถคิดเชื่ อมโยงสิ่ งต่างๆ และ
บูรณาการความรู ้เข้าด้วยกัน
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีทกั ษะในการทําหน้าที่อาํ นวยความสะดวก ในกระบวนการ
จัดการความรู ้ และ มีความร่ วมมือร่ วมใจกับผูอ้ ื่น สามารถประสานงานและทํางานเป็ นทีมกับผูอ้ ื่น
ได้
นอกจากนั้น ประพนธ์ ผาสุ กยืด (2547: 48) อธิบายถึงปัจจัยสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู ้และวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
1. เวลา เป็ นปั จจัยที่สําคัญที่บุคคล ต้องมีเวลาในการมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมคิด ร่ วม
แก้ปัญหา ช่ วยพัฒนางาน หรื อร่ วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น หากไม่ให้ความสําคัญและ
ไม่ให้เวลา การจัดการความรู ้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
2. ใจ หรื อ นํ้าใจไมตรี ที่คนมีให้แก่กนั สมาชิกในองค์กรต้องมีใจให้แก่กนั และกัน การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จึงจะมีพลัง การเรี ยนรู ้ที่ดีตอ้ งมีใจที่เปิ ดกว้าง เป็ นใจ “ว่าง” พร้อมรับสิ่ งใหม่ๆ
ไม่มีคติ ยึดติด
3. พื้นที่ หรื อเวทีที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ควรมีความหลากหลายรู ปแบบ ทั้งเวทีที่
เป็ นทางการ เชานการประชุม หรื อสัมมนา เวทีที่ไม่เป็ นทางการ เช่น พื้นที่ให้บุคคลได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กนั ในบรรยากาศสบายๆ เช่ น มุมกาแฟ มุมอ่านหนังสื อ หรื อพื้นที่ที่เปิ ดโอกาสให้บุคคลที่
สนใจในเรื่ องเดียวกัน รวมกลุ่มปรึ กษาพูดคุย ตามความสมัครใจ เช่น เป็ น “ชุมนุม” ( community of
practices) หรื อ (CoPs) ที่เรี ยก “ชุมนุมนักปฏิบตั ิ” ที่สร่ งความรู ้สึก อิสระ ปลอดภัย เกิดความไว้
เนื้อเชื่อใจ พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร (ICT) เป็ นเครื่ องมือในการจัดการความรู ้ที่ทรง
พลัง มีศยั ภาพที่จะขยายเครื อข่ายความรู ้ ที่สะดวก รวดเร็ ว สามารถ เกิดเป็ น ชุมชนแบบ ออนไลน์
ได้
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Stankosky และ Baldanza (2001) ได้พฒั นากรอบการจัดการความรู ้ที่ ได้อธิ บายถึงปั จจัย
เอื้อต่อการจัดการความรู ้ เช่นการเรี ยนรู ้ (learning) วัฒนธรรม (culture) ภาวะผูน้ าํ (leadership)
องค์กรและเทคโนโลยี (organization and technology) กรอบแนวคิดนี้ นําเสนอการจัดการความรู ้ที่
ครอบคลุมหลากหลายของสาขาที่รวมถึง ความรู ้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ (cognitive science)
การสื่ อสาร (communication) พฤติกรรมในระดับปั จเจกบุคคลและองค์กร (individual and
organizational behavior) จิตวิทยา (psychology) การเงิน (finance) เศรษฐศาสตร์ (economics)
ทรัพยากรบุคคล(human resource) การจัดการ (management) การวางแผนกลยุทธ์ (strategic
planning) การคิดเชิ งระบบ (system thinking) การปรับรื้ อกระบวนการวิศวกรรม (process
reengineering) ระบบทางวิศวกรรม (system engineering) เทคโนโลยีต่างๆด้าน คอมพิวเตอร์
(computer technologies) และ ซอฟแวร์ และห้องสมุดทางวิทยาศาสตร์ (software and library
science)






ปัจจัยเอือ้ (Enabling Factors)
การเรี ยนรู ้ (learning)
ภาวะผูน้ าํ (leadership)
โครงสร้าง วัฒนธรรม องค์กร
(organization, structure &culture)
เทคโนโลยี (technology)

การจัดการความรู้
Knowledge Management

















ศาสตร์ (Disciplines)
ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ (cognitive science)
การสื่ อสาร (communication)
พฤติกรรมในระดับปั จเจกบุคคลและองค์กร
(individual and organizational behavior)
จิตวิทยา (psychology)
การเงิน (finance)
เศรษฐศาสตร์ (economics)
ทรัพยากรบุคคล (human resource)
การจัดการ (management)
การวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning)
การคิดเชิงระบบ (system thinking)
การปรับรื้ อกระบวนการวิศวกรรม
(process reengineering)
ระบบทางวิศวกรรม (system engineering)
เทคโนโลยีต่างๆด้าน คอมพิวเตอร์
(computer technologies)
ซอฟแวร์และห้องสมุดทางวิทยาศาสตร์
(software and library science)

แผนภาพที่ 22 Basic Discipline Understanding Knowledge Management and its Enabling Factors
(Stankosky และ Baldanza,2001)
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พื้นฐานหลัก 4 ประการขององค์กรที่เป็ นปั จจัยเอื้อสําคัญต่อการจัดการความรู ้ ได้แก่ ภาวะ
ผูน้ าํ (leadership) โครงสร้างองค์กร (organization structure) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (
technology infrastructure ) และการเรี ยนรู ้ (learning)
1. ภาวะผูน้ าํ (leadership) หมายถึง การรับผิดชอบต่อการวางแผนกลยุทธ์สู่ การปฏิบตั ิ และ
การใช้วิธีการคิดต่างๆแบบเชิงระบบ การใช้ทรัพยากรได้อย่างดีที่สุด สนับสนุ นส่ งเสริ มวัฒนธรรม
ที่เอื้อให้เกิดการเจรจาพูดคุยย่างเปิ ดกว้าง และการเรี ยนรู ้เป็ นทีม การบริ หารความเสี่ ยงให้กาํ ลังใจ
และให้รางวัล การแลกเปลี่ ย น แบ่ งปั นความรู ้ องค์ประกอบสําคัญในการมี ภ าวะผูน้ ํา คื อ การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การสื่ อสาร การคิดระบบ และวัฒนธรรมทางธุรกิจ
2. โครงสร้างองค์กร (organization structure) ควรอํานวยความสะดวก เอื้อให้เกิดการ
สื่ อสารระหว่างบุคคล และสนับสนุ นให้เกิ ดสังคมที่มีการปฏิบตั ิ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่าง
ความรู ้ที่ฝังลึก (tacit knowledge) และ ความรู ้ที่ชดั แจ้ง (explicit knowledge) หมุนเวียนภายใน
องค์กร โครงสร้างองค์กรในองค์กร ควรปลูกฝังไว้วางใจในหมู่คนภายในองค์กร และส่ งเสริ มให้
แลกเปลี่ยนความรู ้อย่างอิสระ มันควรคํานึ งถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่
ขึ้น องค์ประกอบสําคัญของโครงสร้างองค์กร ได้แก่ กระบวนการ (process) วิธีการ(procedures)
ระบบการจัดการการปฏิ บตั ิงาน (performance management system) และ การสื่ อสาร
(communication)
3. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ( technology infrastructure ) ทําให้มนั เป็ นไปได้ที่จะ
แลกเปลี่ ย นข้อมู ล ข่ า วสาร โดยไม่ ตอ้ งมี โ ครงสร้ า งอย่า งเป็ นทางการ โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า น
เทคโนโลยีควรส่ งเสริ มและมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลของการจัดเก็บรวบรวมทั้งความรู ้ฝังลึก
และและความรู ้ที่ชดั แจ้ง นอกจากนี้ ยงั ควรสนับสนุ นการแบ่งปั นความรู ้ และเข้าถึงความรู ้ภายใน
องค์กร การสื่ อสาร (communication) จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์(electronic mail) อินทราเน็ต
(intranet) อินเทอร์ เน็ต (internet) คลังข้อมูล (data warehousing) และระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
(decision support system) คือองค์ประกอบที่สาํ คัญบางส่ วนของพื้นฐานด้านนี้
4. สุ ดท้าย การเรี ยนรู ้ (learning) และแกนหลักของการเรี ยนรู ้ในที่น้ ี คือ การใช้ประโยชน์
จากความรู ้ บทบาทของการเรี ยนรู ้คือการจัดการข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู ้ให้เกิดกว้างภายใน
องค์กร และใช้ความรู ้เหล่านั้นไปสู่ การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน สู่ การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
องค์ประกอบบางส่ วนที่สาํ คัญ ได้แก่ การเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning communities) ทีม
เสมือนจริ ง (virtual team) การสื่ อสาร (Communication) และวัฒนธรรมของความไว้วางใจ (culture
of trust)
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ในส่ วนของการจัดการความรู ้ของกลุ่มองค์กรชุมชน ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของรู ปแบบ
การจัดการความรู ้องค์กรชุมชน สรุ ปได้ดงั นี้ (ฉลาด จันทรสมบัติ, บุญชม ศรี สะอาด, วิจารณ์
พานิช และวิเชียร ชิวพิมาย, 2550)
1. การใช้ภาวะผูน้ าํ ของผูอ้ าํ นวยความสะดวก ทั้งเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ เป็ นผูส้ อนงาน เป็ นผูบ้ ริ หาร
จัดการ และเป็ นผูเ้ สริ มพลัง กระตุน้ ยัว่ ยุให้เกิดการทํางานแบบมีส่วนร่ วม และต่อเนื่อง
2. การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมวิจยั มีส่วนร่ วมตั้งแต่เริ่ มแรก คือ ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วม
ปฏิบตั ิ ร่ วมตรวจสอบ และ ร่ วมรับผิดชอบ ในการดําเนินการ เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้เป็ น
เจ้าของเครื อข่าย การเป็ นสมาชิกที่มีความคิดริ เริ่ ม วิสยั ทัศน์ การทํางานแบบมีส่วนร่ วม การบริ หาร
จัดการที่ดีข้ ึนกว่าที่เป็ นอยู่ เกิดความต่อเนื่ อง และมีพนั ธะทางใจที่จะดําเนิ นการด้วยตนเอง เกิด
ความเชื่อมัน่ ในองค์ความรู ้ขององค์กรชุมชนตนเองและมีการพึ่งพาตนเองมากขึ้น
3. การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีปฏิบตั ิปรับปรุ งพัฒนางาน การตั้งคําถามใหม่และนําไปปฏิบตั ิให้
บรรลุเป้ าหมายเป็ นผลจากการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม (PAR) ส่ งผลให้เกิดปฏิบตั ิเชื่อมโยง สัมพันธ์
ซึ่งกันและกันทั้งกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น ๆ ในหมู่บา้ น
4. บุคคล และ กลุ่ม องค์กรชุมชน มีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
ของตนเองและร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในระดับกลุ่ม หมู่บา้ น และข้ามหมู่บา้ น มีความพยายามที่
จะนําความรู ้จากภายในตัวเอง (Tacit) ผ่านการปฏิบตั ิทดลองใช้จนมัน่ ใจ มีการสรุ ปถอดบทเรี ยน
และจดบันทึกเป็ นเอกสารหลักฐาน (Explicit) เกิดเป็ นองค์ความรู ้ ของกลุ่มองค์กรชุมชนที่มี
ความหมาย
5. มีกลไกขับเคลื่อน คือ ศูนย์จดั การความรู ้องค์กรชุมชน ซึ่งสมาชิก องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลประจําหมู่บา้ น เข้ามาเป็ นหุน้ ส่ วนในการปฏิบตั ิทุกขึ้นตอนและองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลในพื้นที่หมู่บา้ นเป้ าหมายได้ให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมบางส่ วน ตามแผนงานและ
โครงการ และส่ งตัวแทนเข้าเป็ นผูร้ ่ วมดําเนินการ
ดังนั้น องค์ประกอบที่ช่วยเอื้อให้การจัดการความรู ้สามารถทําได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นั้น
จะพบว่า ต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆข้างต้นเหล่านี้ประกอบด้วยเสมอ
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ตอนที่ 3 การเลีย้ งโคขุนในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการนําเข้าเนื้ อโคขุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะออสเตรเลียและสหรั ฐ
อเมริ กาปี ละหลายล้านบาท เพื่อบริ การแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและคนไทยที่มีฐานะดี
สาเหตุที่ตอ้ งนําเข้าเพราะประเทศไทยผลิตเนื้ อโคขุนที่คุณภาพดีไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ตลาด ดังนั้นเหตุผลสําคัญสําหรับเกษตรกรไทยที่ตอ้ งผลิตโคขุนคือเพื่อลดการนําเข้า หรื อผลิตเพื่อ
ทดแทนการนําเข้า ส่ วนจะผลิตเพื่อการส่ งออกนั้นยังเป็ นเรื่ องที่ยาวไกล แม้ว่าเขตภาคใต้จะสามารถ
ส่ งขายให้มาเลเซี ยบ้างก็ตามแต่ก็ยงั มีปริ มาณน้อยและมีปัญหาในด้านความสมํ่าเสมอของคุณภาพ
เนื้ อโคที่ยงั ต้องได้รับการแก้ไข ในการเลี้ยงโคขุนเพื่อให้ได้คุณภาพสู ง คือมีเกรดดีตามเกณฑ์ที่ใช้
ประเมินคุณภาพของเนื้อโคขุน ต้องมาจากขั้นตอนการเลี้ยงผลิตให้โคมีการเจริ ญเติบโตดี ตลอดจน
การฆ่ าชําแหละเพื่อให้ได้เนื้ อที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ สากลยอมรั บ ดังนั้น เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยง
จําเป็ นต้องมีความรู ้ ทักษะในกระบวนการเลี้ยงที่ดีเช่ นกัน โคขุนในความหมายที่ สากลยอมรั บ
หมายถึงโคที่ได้รับอาหารที่มีพลังงานสู งเกินความ ต้องการของร่ างกายเป็ นเวลานานเพื่อให้มีการ
สะสมไขมันภายในมัดกล้ามเนื้อและเป็ นโคที่มีอายุ ไม่เกิน 3 ปี เนื่ องจากโคที่อายุมากกว่า 3 ปี จะมี
เนื้ อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) มากและ แข็งแรง จะให้เนื้ อเหนี ยว ไม่นุ่มอย่างที่
ต้องการ (สุ รชัย สุ วรรณลี,มปป.:97)
การเลี้ยงโคของเกษตรกรส่ วนใหญ่ทวั่ ไป เป็ นลักษณะ ตอนเช้าต้อนโคให้ออกไปกินหญ้า
หรื อ ฟางในทุ่งนาหรื อตามข้างถนน ตอนเย็นก็ตอ้ นกลับคอก เนื่องจากโคได้รับอาหารไม่สมบูรณ์
จึงเติบโตช้า สามารถส่ งโรงฆ่าสัตว์ได้เมื่ออายุมากและต้องออกกํา ลังกายมากจึงทํา ให้เนื้ อเหนี ยว
การเลีย้ งโคขุน หมายถึงการเลี้ยงโคให้เจริ ญเติบโตอย่าง รวดเร็ ว โดยได้รับอาหารที่ค่อนข้างดีอย่าง
เต็มที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (4-12 เดือน) คือ นอกจากจะให้โคกินอาหารหยาบ (หญ้าหรื อฟาง) แล้ว
ยังมีการให้อาหารข้น(อาหารผสม) เพิ่มเติมอีกด้วย ทําให้โคเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว โคจะถึง
กําหนดเข้าโรงฆ่าสัตว์ในขณะที่อายุยงั น้อย ทํา ให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพดีและขายได้ราคาดีกว่า โคที่
เลี้ยงโดยให้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียว หากเกษตรกรเลี้ยงโคด้วยวิธีการนี้ เพียงครอบครัวละ 2-4
ตัว ก็จะเป็ นรายได้เสริ มให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง (ปรารถนา,2548)
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ประเภทของธุรกิจโคขุน
อาจจะแบ่งธุรกิจการเลี้ยงโคขุนได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. อาชีพเสริ ม เลี้ยงโคขุน 2-10 ตัว ใช้แรงงานในครอบครัว ใช้พ้ืนที่ที่มีอยูเ่ พียงเล็กน้อยเพื่อ
ปลูกหญ้าแบบสวนครัว ใช้วสั ดุอาหารสัตว์ที่ผลิตเองได้บางส่ วน เช่น ใบกระถินมันสํา ปะหลัง เป็ น
ต้น
2. อาชีพหลักขนาดกลาง เลี้ยงโคขุน 20-60 ตัว ต้องจ้างแรงงาน
3. อาชีพหลักขนาดใหญ่ เลี้ยงโคขุน 200-300 ตัว ต้องใช้พ้ืนที่มาก และต้องใช้เครื่ องทุ่น
แรง
3.1 การเลีย้ งโคขุน
พันธุ์โค
การศึกษาพบว่าการเลี้ยงโคขุน จําแนกออกได้อีก 2 ลักษณะตามพันธุ์โคที่เลี้ยงคือ การเลี้ยง
โคขุนลูกผสมพันธุ์ยโุ รป และการเลี้ยงโคขุนลูกผสมพันธุ์บราห์มนั ดังนี้
โคลูกผสมพันธุ์ยโุ รป ได้แก่ โคเนื้อที่มีสายเลือดโคเมืองหนาวไม่นอ้ ยกว่า 50% เช่น โค
พันธุ์กาํ แพงแสน โคขุนโพนยางคํา (Thai French) โคพันธุ์ตาก โคพันธุ์กบินทร์บุรี เป็ นต้น เนื่องจาก
โคพื้นเมืองไทย มีคุณสมบัติดีเลิศในเรื่ องความสมบูรณ์พนั ธุ์ คือ เป็ นสัดเร็ ว ผสมติดง่าย ได้ลูกทุกปี
ทั้ง ๆ ที่ได้รับอาหารไม่ค่อยสมบูรณ์นกั แต่โคพื้นเมืองของไทยมีขนาดลําตัวเล็กและโตช้า จึงไม่
เหมาะนํามาเลี้ยงในระบบธุรกิจโคขุนได้จาํ เป็ นต้องมีการปรับปรุ งพันธุ์ โดยนําโคบราห์มนั เข้ามา
ผสม เพื่อให้ได้ลูกโคที่มีขนาดใหญ่และโตเร็ วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามโคบราห์มนั มีขอ้ ด้อยเรื่ องความ
สมบูรณ์พนั ธุ์ การยกระดับเลือดโคบราห์มนั ให้สูงขึ้นจะมีปัญหาการผสมติดยาก ยิ่งถ้าหากได้รับ
อาหารไม่สมบูรณ์โคจะไม่เป็ นสัด นอกจากนี้ คุณภาพของโคบราห์มนั ก็ดอ้ ยกว่าโคเมืองหนาว การ
ผสมโคลูกผสมพันธุ์ยโุ รปจึงมีเลือดโคพื้นเมือง 25% เพื่อให้ได้ลกั ษณะที่ดีจากโคพันธุ์พ้ืนเมืองแล้ว
จึงนําเอาโคพันธุ์ชาโรเลส์เข้ามาช่วยในเรื่ องการให้เนื้อและการเจริ ญเติบโต โดยจํากัดเลือดของพันธุ์
ชาโรเลส์ไว้เพียง 50% โคลูกผสมพันธุ์ยโุ รปดังกล่าว ได้แก่ โคพันธุ์กาํ แพงแสน และโคขุนโพนยาง
คํา(Thai French) ในขณะที่โคพันธุ์ตาก เป็ นโคลูกผสมระหว่างพันธุ์ชาโรเลส์กบั พันธุ์บราห์มนั ซึ่งมี
เลือดชาโรเลส์ 62.5% และ บราห์มนั 37.5% ข้อดีของโคลูกผสมพันธุ์ยโุ รปคือ มีการเติบโตเร็ วเนื้อมี
ไขมันแทรกจึงทําให้เนื้ อนุ่ม เนื้อสัน มีไขมันแทรก (marbling) ตามมาตรฐานสากล ซากมีขนาด
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ใหญ่สนองความต้องการของตลาดเนื้อโคคุณภาพดี สามารถทดแทนการนําเข้าพันธุ์โคและเนื้ อโค
คุณภาพดีจากต่างประเทศได้
โคลูกผสมพันธุ์บราห์มนั เป็ นโคพื้นเมืองที่มีระดับเลือดบราห์มนั ไม่นอ้ ยกว่า 50% คุณภาพ
เนื้ อขึ้นอยูก่ บั อายุโคที่เข้าขุน ระยะเวลาการขุน ระยะเวลาในการบ่มเนื้อ การตัดแต่งในโรงงานตัด
แต่งที่ได้มาตรฐานและมีการคัดเลือกชิ้นส่ วนไปทําเนื้อสเต็กคุณภาพปานกลาง เนื้อบางส่ วนนําไป
จําหน่ายในตลาดสดหรื อแปรรู ปทําผลิตภัณฑ์เนื้อที่หลากหลาย เช่น เนื้ อโคขุนแดดเดียว แหนมเนื้อ
โคขุน ลูกชิ้นเนื้อโคขุน เป็ นต้น
การเตรียมคอก
คอกควรอยูบ่ นที่ดอนและระบายนํ้าได้ดี พื้นที่คอก ควรมีพ้ืนที่ให้พอเหมาะกับขนาดของ
ตัวโค โคเล็ก (100-200 กก.) ควรมีพ้ืนที่คอก 6 ตารางเมตร/ตัว โคใหญ่ (300-400 กก.) ควรมีพ้ืนที่
คอก 8 ตารางเมตร/ตัว ควรมีหลังคาอย่างน้อย 1 ใน 3 ของพื้นที่คอก พื้นคอกควรเป็ นพื้นคอนกรี ต
ผิวหยาบ อาจจะใช้เหล็กหรื อไม้กวาดมือเสื อครู ดผิวหน้าคอนกรี ตให้เป็ นรอย เพื่อป้ องกันโคลื่นล้ม
อาจจะใช้แกลบ ขี้กบ หรื อฟางรองพื้นหนาประมาณ 5 เซนติเมตร ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม การ
กั้นคอกด้วยไม้ไผ่หรื อวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่โดยกั้นเป็ น 4 แนว ให้แนวบนสุ ดอยูเ่ หนื อจากพื้นดิน
ประมาณ 130-150 เซนติเมตร หลังคาคอกทําด้วยจากหรื อแฝกหรื อสังกะสี ก็ได้ ถ้ามีโคมากกว่า 5
ตัว ควรจะทําซองและที่หนี บคอ เพื่อสะดวกในการปฏิบตั ิงานต่างๆ เช่น ฉี ดวัคซีน ถ่ายพยาธิ และ
ฝังฮอร์โมน เป็ นต้น
การเตรียมแปลงหญ้ า
หญ้าที่แนะนํา ในกรณี เลี้ยงโคขุนเป็ นอาชีพเสริ ม คือ หญ้ากินนี เพราะเกี่ยวง่าย โตเร็ ว
ผลิตผลต่อไร่ สูง และคุณค่าทางอาหารสู ง แต่หญ้าชนิดนี้ ไม่เหมาะสมสํา หรับปลูกในที่ลุ่มซึ่งมีน้ าํ
ขัง ถ้านํ้าสมบูรณ์ตลอดปี หญ้ากินนี 1 ไร่ สามารถเลี้ยงโคขุนได้ 4-5 ตัว หญ้ากินนี สามารถปลูกด้วย
เมล็ด หรื อแยกกอปลูกเช่นเดียวกับต้นตะไคร้กไ็ ด้ แต่ใน กรณี ปลูกแปลงเล็กๆ แนะนํา ให้ใช้วิธีแยก
กอเพราะหญ้าจะขึ้นสมํ่าเสมอและเป็ นระเบียบ
เตรี ยมดินเหมือนปลูกพืชไร่ ชนิดอื่นๆ คือ ไถ พรวน และตากดินไว้ระยะหนึ่ง ขุดหญ้า
จากแปลงพันธุ์ แยกกอ ตัดยอด และตัดรากออกบ้าง ถ้ายังไม่ปลูกในวันนั้นก็ให้กองไว้ เอานํ้ารดให้
ชุ่มแล้วเอากระสอบคลุมไว้ วิธีปลูกแบบปั กดํา ให้ตน้ เอียง 60 องศา ให้แต่ละหลุมมีหญ้า 2-3 ต้น
ระยะปลูกระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ถ้าฝนไม่ตกต้องรดนํ้าในระยะเริ่ ม
ปลูกทุกวันเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ รากหญ้าจะเริ่ มเดินเริ่ มแทงหน่อและตั้งตัวได้ หลังจากนั้นถ้าเป็ นฤดู
ฝนไม่จาํ เป็ นต้องรดนํ้า ส่ วนในฤดูแล้งต้องรดนํ้านานๆ ครั้งตามความเหมาะสมแต่ถึงแม้จะไม่รดนํ้า
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เลยตลอดฤดูแล้งหญ้าก็ไม่ตาย แต่จะไม่เจริ ญงอกงาม ประมาณ 2 เดือน หลังจากเริ่ มปลูก หญ้าจะสู ง
ประมาณ 1 เมตร สามารถเกี่ยวมาให้โคกินได้ หญ้าจะแตกกอใหญ่ข้ ึนเรื่ อยๆ และสามารถเก็บเกี่ยว
ได้ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ถ้านํ้าสมบูรณ์ และมีการบํา รุ งรักษาดี คือมีการใส่ ปุ๋ยคอก และพรวนดินปี
ละครั้ง หญ้าจะให้ผลผลิตสู งอยูไ่ ด้นบั สิ บปี โดยไม่ตอ้ งปลูกใหม่ หญ้าแต่ละกอที่เกี่ยวได้จะหนัก
ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม
อาหาร
อาหารข้นของโคขุนมีส่วนประกอบหลักๆ คือ อาหารพลังงาน (แป้ ง) อาหารโปรตีน และ
อาหารอื่นๆ ได้แก่ เกลือแร่ ไวตามิน และสารเสริ มต่างๆ
วัตถุดิบที่ตอ้ งใช้ในปริ มาณมากที่สุด คืออาหารพลังงานได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ปลายข้าว
รํา และมันสํา ปะหลัง เป็ นต้น การที่จะเลือกใช้ชนิ ดใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ราคาในขณะนั้นและความ
สะดวกในการจัดหา หรื ออาจจะใช้หลายอย่างรวมกันก็ได้
อาหารโปรตีนที่นิยมใช้ในโคขุน คือ ใบกระถิน และยูเรี ย (ปุ๋ ยสู ตร 46-0-0) เพราะคิดเทียบ
แล้วราคาถูกกว่าปลาป่ นและกากถัว่ มากคือ ยูเรี ย 1 กิโลกรัมบวกกับข้าวโพด 6 กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ
กากถัว่ เหลือง 7 กิโลกรัม แต่การใช้ยเู รี ยมีขอ้ จํา กัดคือ สามารถใช้ยเู รี ยได้ไม่เกิน 3เปอร์ เซ็นต์ของ
อาหารข้น และต้องผสมให้เข้ากันดี มิฉะนั้นแล้วถ้าโคตัวใดได้รับยูเรี ยเข้าไปมากเกินไปก็จะถึงตาย
ได้ อาหารที่มียเู รี ยผสมนี้ควรใช้กบั โคที่มีระบบกระเพาะสมบูรณ์แล้ว คืออายุ 7 เดือนขึ้นไปเพราะ
ยูเรี ยจะเป็ นประโยชน์ได้กต็ ่อเมื่อมีจุลินทรี ยใ์ นกระเพาะอย่างเต็มที่แล้ว
เกลือและกระดูกป่ น จํา เป็ นต้องมีอยูใ่ นอาหารข้นอย่างละประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ ถ้าโค
ขุนกินฟางเป็ นอาหารหลักควรเพิ่มเปลือกหอย หรื อปูนมาร์ล ( แคลเซี่ยม) อีก 0.5 เปอร์เซ็นต์
ไวตามินต่างๆ ส่ วนใหญ่จุลินทรี ยใ์ นกระเพาะสามารถสังเคราะห์ข้ ึนมาอย่างเพียงพอและ
โคใช้เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายได้ ยกเว้น ไวตามินเอ ซึ่งร่ างกายโคต้องการในปริ มาณค่อนข้างมาก
อาจจํา เป็ นต้องเติมลงในอาหารข้นบ้าง แต่ถา้ โคได้กินหญ้าสดหรื อในอาหารข้นที่มีขา้ วโพดและใบ
กระถินอยูพ่ อควร ก็ไม่จาํ เป็ นต้องเติมสารเสริม ได้แก่ สารเร่ งการเจริ ญเติบโต เช่น รู เมนซิน และยา
ปฏิชีวนะบางชนิด
การเลี้ยงโคขุนรายย่อย ควรปลูกกระถินไว้ตามริ มรั้วเพื่อใช้เป็ นอาหารโปรตีนโดยไม่ตอ้ ง
ซื้อรํา เป็ นอาหารที่ดี แต่มีปัญหาเรื่ องการหื น จึงไม่ควรใช้รํา เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ของอาหารข้าวโพด
และข้าวฟ่ างที่ใช้ผสมอาหารควรบดเพียงหยาบๆ หรื อเพียงบีบให้แบนยิ่งดีกากนํ้าตาลให้พลังงาน
สู ง แต่ไม่ควรให้เกิน 20 เปอร์ เซ็นต์ในอาหาร เพราะจะทํา ให้ทอ้ งร่ วงได้ เนื่องจากมีโปตัสเซี่ ยมอยู่
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มากมันสํา ปะหลังเป็ นอาหารที่โคชอบกินมากการผสมอาหารข้นควรนํา เอาวัตถุดิบที่ใช้ปริ มาณ
น้อยๆ คือ ยูเรี ย เกลือ กระดูกป่ น ไวตามิน และสารเสริ มผสมกับอาหารพลังงาน เช่น ข้าวโพดหรื อ
ปลายข้าว เพียง 20-30 กก. จนเข้ากัน ดีก่อน แล้วจึงนํา ส่ วนผสมนี้ ไปผสมกับวัตถุดิบอื่นที่ใช้
ปริ มาณมากๆ ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อให้วตั ถุดิบที่ใช้ในปริ มาณน้อยๆ เหล่านั้นได้กระจายอย่างทัว่ ถึง
การขุนโค ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะมีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับอายุและระยะเวลาเลี้ยงขุน สรุ ป
หลักทัว่ ไปได้ ดังตารางที่ 9 (ปรารถนา พฤกษะศรี ,2548)
ตารางที่ 9 ข้อกําหนดเกี่ยวกับอายุโคและระยะเวลาเลี้ยงขุน
โคลูกผสมพันธุ์ยุโรป

โคลูกผสมพันธุ์บราห์ มัน

1.อายุโคเมื่อเข้าขุนไม่เกิน 2 ปี โดยประเมิน
จากจํานวนฟันแท้
2.นํ้าหนักที่รับลงทะเบียน ระหว่าง 350 - 400
กก.
3.ระยะเวลาขุน ไม่นอ้ ยกว่า 8 – 10 เดือน
4.นํ้าหนักสุ ดท้าย ไม่นอ้ ยกว่า 550 - 600
กิโลกรัม

1.อายุโคเมื่อนําเข้าขุน ระหว่าง 16 - 18 เดือน ไม่
เกิน 2 ปี
2.นํ้าหนักที่รับลงทะเบียน ประมาณ 300
กิโลกรัม
3.ระยะเวลาขุน นานประมาณ 6-7 เดือน
4.นํ้าหนักสุ ดท้าย ประมาณ 400-450 กิโลกรัม

ที่มา: (ปรารถนา พฤกษะศรี ,2548)
การคัดเลือกโคขุนเพื่อจัดลําดับส่ งชํ าแหละ เมื่อครบกําหนดการเลี้ยงขุนแล้ว เกษตรกร
จะแจ้งให้ผปู ้ ระกอบการทราบผ่านทางประธานกลุ่มหรื อหัวหน้าสาย เพื่อขอให้ผปู ้ ระกอบการจัดส่ ง
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความพร้อมของโคว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ โดยทัว่ ไปจะ
พิจารณาจากระยะเวลาการเลี้ยงขุน โคต้องอ้วนสมบูรณ์เต็มที่ มีน้ าํ หนักตรงตามอายุที่กาํ หนด ไม่มี
การฉี ดยาหรื อวัคซีนใด ๆ ในระยะก่อนส่ งชําแหละ ตามที่ระบุไว้ในสลากยานั้น ๆ เป็ นต้น
การจัดส่ งโคเข้ าคอกพักก่ อนฆ่ าชําแหละ
โคลูกผสมพันธุ์ยุโรป สมาชิ กสหกรณ์ตอ้ งขนส่ งโคมายังคอกพักสัตว์ก่อนถึงกําหนดฆ่า
ชําแหละ 1 วัน โดยปฏิบตั ิตามระเบียบของสหกรณ์ เช่น ห้ามให้อาหารโคที่คอกพัก ห้ามทิ้งวัสดุที่
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ติดมากับรถบรรทุกโคลงในบริ เวณคอกพักสัตว์ ต้องทําความสะอาดรถบรรทุกและฆ่าเชื้อตามความ
เหมาะสมก่อนเดินทางกลับ เป็ นต้น
โคลูกผสมพันธุ์บราห์มนั ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะนําโคเข้าเลี้ยงต่อประมาณ 1- 1 ½
เดือน ก่อนฆ่าชําแหละ เพื่อดูแลสุ ขภาพและจัดการเลี้ยงดูให้ได้น้ าํ หนักตามที่ตอ้ งการ
3.2 การตัดสิ นคุณภาพซาก
การตัดสิ นคุณภาพซากตามหลักสากลจะแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ เกรดคุณภาพ (Quality grade)
เน้นความสําคัญของระดับไขมันแทรกในกล้ามเนื้ อ และเกรดผลผลิต (Yield grade) เน้นด้าน
ปริ มาณเนื้อแดงในซาก
เกรดคุณภาพ (Quality grade) โดยทัว่ ไปส่ วนใหญ่ถือคุณภาพซากเป็ นหลักในการประเมิน
เพื่อจัดระดับชั้นและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การแบ่งชั้นและจัดระดับของเนื้อได้ทาํ กันมานานแล้ว
ในหลายประเทศ เพราะช่วยให้มีมาตรฐานในการกําหนดราคาขาย ทั้งยังเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ ลี้ยง
สัตว์พยายามที่จะผลิตให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพดี เพื่อจะได้ขายในราคาที่ดี แต่ในประเทศไทยยังไม่มี
การจัดระดับเนื้อสัตว์อย่างเป็ นทางการ โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้
1. อายุของสัตว์ อายุของสัตว์เกี่ยวข้องกับความนุ่มและความเหนียวของเนื้อสัตว์ โดยทัว่ ไป
เนื้อสัตว์ที่มีอายุมากจะเหนียว และลักษณะเนื้อหยาบกว่าเนื้อสัตว์ที่อายุอยูใ่ นวัยหนุ่มสาว เนื่องจาก
สัตว์จะมีเนื้อเยือ่ เกี่ยวพันมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น จึงมีความเหนียวมากขึ้น ในส่ วนกระดูกนั้นสัตว์
ที่มีอายุยงั อ่อนอยูจ่ ะมีส่วนกระดูกอ่อนมากมายในซาก แต่เมื่อสัตว์มีอายุมากขึ้นๆ กระดูกอ่อนจะ
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นกระดูกแข็งของสัตว์
เนื้อสัตว์ที่มีอายุยงั อ่อนอยูจ่ ะมีสีแดงอ่อน แต่เมื่อมีอายุมากขึ้น ความเข้มข้นของเม็ดสี ไมโอโกลบิน
มากขึ้น ทําให้เนื้อมีสีแดงเข้มขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสี ของส่ วนเนื้อแดงใช้เป็ นดัชนีในการ
ประเมินอายุของซากได้ ในส่ วนของลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture) ของเนื้อสัตว์ ซึ่งหมายถึงของมัด
เส้นใยกล้ามเนื้อ ซึ่งมีเนื้อเยือ่ เกี่ยวพันห่ อหุม้ เมื่อสัตว์มีอายุนอ้ ยเส้นใยกล้ามเนื้อจะเล็กๆ เมื่อตัดตาม
ขวางเนื้อจะมีลกั ษณะเรี ยบละเอียดเป็ นมัน เพราะมองเห็นเส้นใยกล้ามเนื้อไม่ชดั นัก เมื่อสัตว์มีอายุ
มากขึ้นกล้ามเนื้อจะมีมดั ใหญ่ข้ ึน มีลกั ษณะหยาบ มองเห็นได้ชดั ขึ้น เนื้อแดงที่มีลกั ษณะละเอียดจะ
มีความนุ่มมากกว่าเนื้อแดงที่หยาบ
2.ไขมันแทรก (marbling) หมายถึงลักษณะไขมันที่แทรกอยูใ่ นมัดกล้ามเนื้อที่มอง
เห็นได้ดว้ ยตาเปล่าอย่างชัดเจน มองเห็นเป็ นเส้นเล็ก ๆ กระจายตัวอยูภ่ ายในกล้ามเนื้อ ไขมันที่
แทรกอยูใ่ นมัดกล้ามเนื้อนี้ทาํ ให้เนื้อมีความนุ่มขึ้นเมื่อเคี้ยว ทําหน้าที่หล่อลื่นในช่วงการเคี้ยวและ
กลืนเนื้อนั้นๆ ช่วยกระตุน้ กการหลัง่ นํ้าลายเมื่อเคี้ยวเนื้อนั้นๆ ทําให้เกิดความรู ้สึกชุ่มนํ้าอยูใ่ นปาก
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ดังนั้น
เนื้อที่มีไขมันแทรกอยูภ่ ายในมัดกล้ามเนื้อโดยทัว่ ไปก็จะทําให้เกิดความรู ้สึกชุ่มนํ้าได้ดี
ตรงกันข้ามหากเนื้อไม่มีไขมันแทรกจะมีลกั ษณะแห้งและขาดรสชาติที่ดี อย่างไรก็ตามในยุคสมัยที่
ผูค้ นระมัดระวังเรื่ องการบริ โภคไขมันเนื่องจากกลัวโรคอ้วนหรื อโรคอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ โภคไขมัน
3.ความแน่น ประเมินจากความแน่นของเนื้อพื้นท้อง (Flank) หรื อจากความแน่นของส่ วน
ผิวหน้าของเนื้อแดง เป็ นผลมาจากที่เนื้อมีปริ มาณไขมันแทรกอยูใ่ นเนื้อ เมื่อนํามาแช่เย็นไขมันที่อยู่
ชั้นในจะแข็งขึ้น และแข็งกว่าส่ วนเนื้อแดง ดังนั้นซากที่มีไขมันมากจะแข็งและแน่นกว่าส่ วนของ
เนื้อแดง ในขณะเดียวกันเนื้อที่มีปริ มาณไขมันแทรก(marbling)อยูม่ ากก็จะแข็งและแน่นกว่าเนื้อที่มี
ไขมันแทรกน้อย ความแข็งและแน่นของเนื้อจะทําให้ส่วนตัดส่ วนย่อยของเนื้อมีลกั ษณะที่ดี น่าซื้อ
ไปบริ โภค
4.สี ของเนื้อสัตว์ มีผลต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภคโดยตรง โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคมักไม่ยอมรับ
เนื้อที่มีสีเข้มมากหรื อมาจากเนื้อที่เสื่ อมคุณภาพหรื อเก็บไว้นานๆ แต่จากการวิจยั พบว่าเนื้อสี เข้ม
ผิวหน้าแห้ง (DFD Meat) จะให้ผลทั้งทางด้านความนุ่ม รสชาติและความชุ่มนํ้าเหมือนเนื้อธรรมดา
สําหรับเนื้อที่มีสีซีดจาง ผูบ้ ริ โภคทัว่ ๆ ไป ก็ไม่ยอมรับเช่นกัน เนื้อสัตว์จะมีความอุม้ นํ้าน้อยกว่าเนื้อ
สี เข้ม ดังนั้นเมื่อทําให้ผลิตภัณฑ์สุกจะมีการสูญเสี ยทั้งทางด้านรสชาติและผลผลิตมากกว่า
5.อัตราส่ วนต่างๆ ของซากสัตว์ อัตราส่ วนขององค์ประกอบภายในซาก ได้แก่ อัตราส่ วน
ของกล้ามเนื้อ กระดูกและไขมันในแต่ละส่ วนของซากจะต้องมีความเหมาะสม ส่ วนตัดส่ วนย่อยมี
คุณภาพดีจะต้องมีอตั ราส่ วนขององค์ประกอบภายในซากที่ดีเหมาะสม รวมทั้งการกระจายตัวของ
ไขมันทั้งไขมันภายนอกไขมันภายในและไขมันที่แทรกอยูร่ ะหว่างกล้ามเนื้ออย่างเหมาะสม
เกรดคุณภาพที่ใช้การตัดสิ นคุณภาพซากเนื้อโคขุนคุณภาพสูงในประเทศไทย
ตาม
มาตรฐาน มกอช. 6001-2547 ซึ่งพิจารณาจากลักษณะของสี เนื้อ สี ไขมัน อายุสตั ว์และระดับไขมัน
แทรกในกล้ามเนื้อ (marbling) โดยระดับไขมันแทรกในกล้ามเนื้อสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ Prime, Choice, Select, Commercial และ Utility ตัวอย่างของการ
ตัดสิ นคุณภาพซาก เช่น คุณภาพเนื้อของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด ใน
ปั จจุบนั คุณภาพเนื้อที่มีไขมันแทรก ในกล้ามเนื้อระดับ 3 ประมาณ 50% ระดับ 3.5 ประมาณ 40%
และระดับ 4.5 ขึ้นไป ประมาณ 10%
นอกจากนั้น ยังมีการแบ่งเกรดตามคุณภาพซากตามตามมาตรฐานกระทรวง เกษตรของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (USDA) จะแบ่งได้เป็ น 7 เกรด ตั้งแต่คุณภาพดีที่สุดลงไป ได้แก่ ชั้นดีเยีย่ ม
ชั้นดี ชั้นกลาง ชั้นทัว่ ไป ชั้นตลาด ชั้นพื้นบ้าน และชั้นคุณภาพตํ่า ดังนี้
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1. USDA Prime หรื อชั้นดีเยีย่ ม เป็ นชั้นที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับมากที่สุด และมีความอร่ อยมาก
เป็ นชิ้นส่ วนที่ได้จากวัวที่ยงั อ่อน ได้รับการเลี้ยงดูดี ทําให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพดีเยีย่ ม เนื้อจะมีส่วน
ไขมันแทรก(marbling)อยูท่ วั่ ไป ทําให้เนื้อมีความนุ่ม มีควาามชุ่มนํ้าและรสชาติดี ส่ วนขาหลัง คอ
และไหล่กม็ ีลกั ษณะดี
2. USDA Choice หรื อชั้นดี เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคส่ วนมากเนื่องจากเนื้อมีคุณภาพสูง
แต่มีไขมันน้อยกว่าเนื้อชั้นดีเยีย่ ม เนื้อที่ผลิตส่ วนใหญ่เมื่อนํามาจัดเกรดแล้วมักอยูใ่ นชั้นนี้ มักใช้ทาํ
เนื้ออบและสะเต๊ก โดยเฉพาะจากส่วนเนื้อสัน ซี่โครง ส่ วนขาหลัง ส่ วนคอและไหล่มกั นําไปตุ๋น
และอบ
3. USDA Good หรื อชั้นกลาง เป็ นเนื้อที่มีไขมันอยูน่ อ้ ย มีคุณภาพพอใช้ได้ แต่ไม่ชุ่มนํ้า
เนื่องจากไขมันแทรกมีนอ้ ย อัตราส่ วนของไขมันและเนื้อแดงสูง ผูบ้ ริ โภคประมาณร้อยละ 30 ชอบ
เนื้อเกรดนี้เพราะชอบเนื้อที่มีไขมันน้อย
4. USDA Standard หรื อชั้นทัว่ ไป เป็ นเนื้อที่มีไขมันปกคลุมบางมาก ส่ วนมากเป็ นเนื้อแดง
มีความนุ่มพอควร รสชาติค่อนข้างอ่อน ไม่มีลกั ษณะชุ่มนํ้า เนื้อเกรดนี้เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคที่
ชอบบริ โภคแต่เนื้อแดง แต่เนื้อเกรดนี้กม็ ีขายในท้องตลาดไม่มากนัก
5. USDA Commercial หรื อชั้นตลาด มาจากวัวที่มีอายุเกิน 42 เดือนหรื อ 3 ปี ครึ่ งขึ้นไป) ซึ่ง
ลักษณะไม่นุ่ม ต้องการการหุงต้มที่ถูกวิธี ก็อาจจะได้เนื้อที่เป็ นที่พอใจได้ การหุงต้มต้องใช้ความ
ร้อนชื้น หุงต้มอย่างช้า ๆ และใช้เวลานาน มักไม่ค่อยพบมากนักในท้องตลาด
6. USDA Utility หรื อชั้นพื้นบ้าน ส่ วนใหญ่ได้จากวัวอายุมากและขาดลักษณะที่แสดง
ว่ามีความนุ่มหรื อความชุ่มนํ้า มีไขมันน้อยมาก มักใช้ทาํ สตูว์ หรื อทําเนื้อบด การหุงต้มใช้ความร้อน
ชื้นหุ งต้มอย่างช้า ๆ ใช้เวลานานมาก
7. USDA Cutter หรื อชั้นคุณภาพตํ่า เป็ นเนื้อคุณภาพตํ่าที่ไม่มีไขมันแทรกที่บริ เวณ “
rib eye” หรื อบริ เวณผิวหน้าตัดกล้ามเนื้อสันนอก ซึ่งตัดระหว่างซี่โครงที่ 12 และซี่โครงที่ 13 เนื้อ
เละและมีน้ าํ เยิม้ มีสีแดงคลํ้า ปกติไม่นาํ มาขายสด แต่มกั ใช้ทาํ ผลิตภัณฑ์ เช่น แฮมเบอร์เกอร์และไส้
กรอกต่าง ๆ
เกรดผลผลิต (Yield grade) ใช้ในการตัดสิ นคุณภาพซากเนื้อโคขุนคุณภาพปานกลาง ซึ่ ง
แบ่ง ออกเป็ น 5 เกรด ตามระบบ USDA โดยใช้ปริ มาณเนื้ อแดงจากส่ วนสําคัญของซาก 4 ชิ้นส่ วน
(Primal Cut) ได้แก่ สะโพก (Round) สันนอก (Loin) สันนอกส่ วนอก (Rib) และไหล่ตอนบน
(Chuck) ซึ่ งสว่าง อังกุโร (2550) รายงานว่าคุณภาพซากโคขุนที่สามารถจัดอยูใ่ นเกรดผลผลิตได้แก่
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โคขุนลูกผสมบราห์มนั เลือดสู ง และมีรายงานการวิจยั พบว่า โคขุนที่มีคุณภาพซากประมาณเกรด 4
ขึ้นไปมาจากสายพันธุ์ และนํ้าหนักมีชีวิตที่ส่งเข้าโรงฆ่าเฉลี่ยที่ 430 กิโลกรัม
3.3 การตลาดเนือ้ โคขุน
ผูบ้ ริ โภคมีความหลากหลายในการบริ โภคเนื้ อโคขุน เช่น กลุ่มภัตตาคารหรื อกลุ่มลูกค้า
ประจํา มีความต้องการทั้งในแบบเนื้ อนุ่ มไม่มีไขมันแทรกหรื อเนื้ อมีไขมันแทรกบ้าง ในขณะที่
ลูกค้ากลุ่ม niche market มีความต้องการเนื้อไขมันแทรกสู ง ๆ เพราะความหอมและรสชาติของเนื้อ
โดยทัว่ ไปในปั จจุบนั ช่องทางการ จําหน่ายเนื้อโคขุน ได้แก่ ร้านค้าของผูป้ ระกอบการเอง (outlet)
โมเดิร์นเทรด และร้านอาหารที่เข้ามาติดต่อซื้ อโดยตรงจากผูป้ ระกอบการ และร้านขนาดย่อมราย
ย่อยทัว่ ไป
ลักษณะโคที่พร้อมส่ งตลาด เมื่อกล้ามเนื้อของโคเจริ ญเกือบเต็มที่แล้ว ร่ างกายจะเริ่ มสะสม
ไขมันทั้งแทรกอยู่ในกล้ามเนื้ อและหุ ้มอยู่นอกกล้ามเนื้ อ จะสังเกตได้จากภายนอกตามส่ วนต่างๆ
ของร่ างกาย เช่น บริ เวณอก และซอกขาหน้าสองข้างของโคนหาง ไหล่ หากบริ เวณต่างๆ ดังกล่าว
เต็มแล้ว โคก็จะมีการเจริ ญเติบโตต่อไปในอัตราน้อย ถึงแม้จะได้รับอาหารมาก จึงเป็ นจุดที่ไม่คุม้
ทุนหากจะเลี้ยงต่อไป
แนวโน้มตลาดเนื้ อโคขุนในอนาคต แนวโน้มของตลาดเนื้ อโคในอนาคต ตลาดจะมีความ
ต้องการเนื้ อโคตามคุณภาพสู งขึ้น เนื่ องจากพื้นที่ ที่ปล่อยเลี้ยงโคแบบไม่ตอ้ งลงทุนมาก ลดน้อยลง
ทําให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงในระบบโคขุนมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้และเลือกซื้ อเนื้ อตามคุณภาพ
มากขึ้น ต้นทุนการเลี้ยงโคขุนในอนาคตจะตํ่าลลง เพราะมี การปรั บปรุ งพันธุ์โคให้โตเร็ วขึ้น มี
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและต้องการบริ โภคเนื้ อโคที่มีคุณภาพดี
มากขึ้น
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ตอนที่ 4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับแนวคิดการจัดการความรู ้ ส่วนใหญ่นาํ มาใช้ในการพัฒนาบุคคล/
องค์กรหรื อ หน่วยงานทางธุรกิจ และในการระดับชุมชนที่มีประเด็นเนื้ อหาที่หลากหลาย อย่างไรก็
ตาม งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพเฉพาะของเกษตรกรโดยตรง มีไม่มากนัก โดยมีงานวิจยั
ทั้งใน และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรื อแนวคิดที่เทียบเคียงในเรื่ องของการจัดการความรู ้ หรื อ การ
เรี ยนรู ้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
4.1 งานวิจัยในประเทศ
อัญชลี ยิม้ สมบูรณ์ และคณะ (2554) ศึกษาเรื่ อง การจัดการความรู ้ดา้ นเกษตรอินทรี ยข์ อง
เกษตรกร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมุ่งศึกษาและเปรี ยบเทียบสภาพ ปั ญหาและ
อุปสรรคของการจัดการความรู ้ดา้ นเกษตรอินทรี ยข์ องเกษตรกร โดยจําแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั คือ
เกษตรกร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 368 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ผลการวิจยั สภาพการจัดการความรู ้ดา้ นเกษตรอินทรี ยข์ องเกษตรกร อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงครามพบว่าโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ดังนี้
ด้านการแสวงหาความรู ้ของเกษตรกร อยูใ่ นระดับมาก ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรได้
สอบถามผูน้ าํ ชุมชน พัฒนากร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่มีความรู ้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการทําเกษตร
อินทรี ย ์ รวมทั้งสังเกตการประกอบอาชีพจากเกษตรกรท่านอื่น และการเข้าร่ วมประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน นอกจากนี้ ในทุกครัวเรื อนของเกษตรกรส่ วนใหญ่มีโทรทัศน์และวิทยุในการ
รับข่าวสาร รวมทั้งในแต่ละหมู่บา้ นมีวิทยุกระจายเสี ยงของหมู่บา้ นทําให้เกษตรกรได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทัว่ ถึง และมีเวทีหรื อกิจกรรมแลก เปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงเกิดจากการมีผนู ้ าํ ชุมชน มีการ
จัดเวทีเสวนาด้านเกษตรอินทรี ยใ์ นทุกวันจันทร์สิ้นเดือนของทุกเดือนทําให้เกิดเครื อข่ายแลกเปลี่ยน
ความรู ้ท้ งั ในชุนชนและต่างชุมชน
ด้านการจัดเก็บความรู ้ของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก ผลการวิจยั พบว่า ในชุมชนมีการ
รวบรวมความรู ้ และมี การจัดเก็บความรู ้ในรู ปแบบเอกสาร เพื่อให้เกษตรกรสามารถขอข้อมูลเพื่อ
นําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ ว ทั้งนี้ เนื่องจากการจดบันทึกและจัดเก็บ
ในรู ปแบบเอกสารเป็ นวิธีการพื้นฐาน ปฏิบตั ิได้ง่ายและใช้เครื่ องมือหรื อเทคโนโลยีนอ้ ยที่สุด จึง
เป็ นที่นิยมใช้ในหมู่เกษตรกร
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ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ความรู ้ อยูใ่ นระดับมาก ผลการวิจยั พบว่าในชุมชนน
ความรู ้ดา้ นการทําเกษตรอินทรี ยจ์ ากประสบการณ์ และเอกสารจากการประชุม อบรม สัมมนามา
แลกเปลี่ยนความรู ้ตลอดจนการเผยแพร่ ความรู ้การทําเกษตรอินทรี ยร์ ่ วมกันทุกวันจันทร์สิ้นเดือน
ของทุกเดือน ทําให้เกิดเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนความรู ้ท้ งั ในชุนชนและ ต่างชุมชน
ด้านการประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์จากความรู ้ อยู่ในระดับมาก ผลการวิจยั พบว่า
เกษตรกรนําความรู ้ดา้ นการทําเกษตรอินทรี ยม์ าประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ช่วยลดต้นทุนใน
การผลิต ผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถนําความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการทําเกษตร
อินทรี ยท์ ี่ได้รับมาปรับเป็ นแนวทางแก้ปัญหาและเชื่อมโยงในการประกอบอาชีพได้ และยังช่วย
อนุรักษ์ดินและนํ้า ทําให้สุขภาพกายและสุ ขภาพจิต คุณภาพชีวิตในครอบครัว สิ่ งแวดล้อมในชุมชน
ดีข้ ึน
ข้อค้นพบในแง่การเปรี ยบเทียบสภาพการจัดการความรู ้ดา้ นเกษตรอินทรี ยข์ องเกษตรกร
อําภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกเพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพ ดังนี้
เพศ พบว่า เกษตรกรเพศชายและเพศหญิงมีสภาพการจัดการความรู ้ดา้ นเกษตรอินทรี ยไ์ ม่
แตก ต่างกัน เนื่ องจากในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการทําเกษตรอินทรี ย ์
กันอย่างต่อเนื่ อง ทําให้มีการแลก เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน และใน
ชุมชนส่ วนใหญ่มีท้ งั เพศชายและเพศหญิงประกอบอาชีพทางด้าน การเกษตรที่ไม่แตกต่างกันมาก
นัก
อายุ พบว่า เกษตรกรที่มีอายุต่างกัน มีสภาพการจัดการความรู ้ ในด้านการแสวงหาความรู ้
ด้านการจัดเก็บ ด้านการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ความรู ้ ด้านการประยุกต์ใช้และใช้ประโยชน์
แตกต่างกัน โดยเกษตรกรที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป มีการจัดการความรู ้เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยม์ ากกว่า
เกษตรกรที่มีอายุ 41-55 ปี และเกษตรกรที่มีอายุต่าํ กว่า 40 ปี เนื่องจากเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํา
สวนส่ วนใหญ่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันมาก เกษตรกรสู งอายุบางคนประกอบอาชี พทําสวนเมื่อ
เกษียณอายุราชการหรื อทําเป็ นอาชีพเสริ ม เกษตรกรที่อายุนอ้ ยกว่าแต่ประกอบอาชีพทําสวนตาม
บรรพบุรุษที่ถ่ายทอด จากรุ่ นสู่ รุ่น ทําให้มีความรู ้และประสบการณ์ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทั้งที่
อายุยงั น้อย ส่ วนในด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู ้ ไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีการจัดการความรู ้ในด้าน
การแสวงหาความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ความรู ้ การประยุกต์ใช้และใช้
ประโยชน์ และปั ญหาและอุปสรรค์ ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยเกษตรกรส่ วนใหญ่ที่มีการศึกษาสู ง
กว่าระดับมัธยมศึ กษามี การจัดการความรู ้ เกี่ ยวกับเกษตรอินทรี ยม์ ากกว่าเกษตกรที่อยู่ในระดับ
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มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประถมศึกษา เนื่องจากเกษตรกรที่มีการศึกษา
สูงย่อมมีช่องทางในการแสวงหาความรู ้มากกว่าเกษตรกรที่มีความรู ้นอ้ ย
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ พบว่า เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพต่างกัน มีการจัดการความรู ้ ในด้านการแสวงหาความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ ความรู ้ การประยุกต์ใช้และ ใช้ประโยชน์ และมีปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวมแตกต่างกัน
โดยเกษตรกรส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การประกอบอาชีพ ตํ่ากว่า 10 ปี มีการจัดการความรู ้มากกว่า
เกษตรกรที่มีประสบการณ์ 25 ปี ขึ้นไป และเกษตรกรที่มีประสบการณ์ 11-25 ปี เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรจําเป็ นต้องอาศัยประสบการณ์หรื อระยะเวลาในการทดลอง การลองผิด
ลองถูก ตลอด จนการศึกษาหาความรู ้ในการเพิ่มผลผลิต ดังนั้นผูท้ ี่ประกอบอาชีพนี้ เป็ นเวลานาน
ย่อมมีประสบการณ์ ความรู ้ ความชํานาญมากกว่าผูท้ ี่เพิ่งประกอบอาชีพนี้
ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู ้ ปั ญหาและอุปสรรคเกิดจากเกษตรกรมีเวลาน้อย
ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการจัดการความรู ้ ช่วงเวลาในการจัดการแลกเปลี่ยนความรู ้ในชุมชนมี
ค่อนข้างจํากัด เกษตรกรมีความรู ้แต่ไม่สามารถนําความรู ้น้ นั มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้
วจิรา เดชารัตน์ (2547) ศึกษากระบวนการจัดการความรู ้ของชุมชน: กรณี ศึกษาตําบลคอ
ทราย อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิ งห์บุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู ้ เพื่อ
การพัฒนาตนเองของตําบลคอทราย อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิ งห์บุรี เพื่อเป็ นกรณี ตัวอย่างของ
การนําการจัดการความรู ้ มาใช้ในการพัฒนาชุ มชนและเพื่อศึกษาปั ญหาอุ ปสรรคในการจัดการ
ความรู ้เพื่อการพัฒนาของตําบลคอทราย เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการ สนทนากลุ่ม
ย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมและพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการกับกลุ่ม ตัวอย่าง
ประกอบด้วยผูน้ าํ ชุมชนทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ได้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกอบต.
แกนนํากลุ่มองค์กรและประชาชน จาก 6 หมู่บา้ นๆ ละ 10 คน ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า กระบวนการ
จัดการความรู ้ของชุมชน 5 กระบวนการ คือ 1) การสร้างความรู ้ใหม่ ซึ่งมีรูปแบบที่สาํ คัญคือการ
ทํางานด้วยกันอย่างใกล้ชิด การสังเคราะห์ความรู ้ที่มีอยู่ การผนวกความรู ้ที่อยูใ่ นตําบลกับความรู ้ใน
แต่ละตัวบุคคล โดยการปฏิบตั ิหรื อลงมือทํา 2) การแบ่งปั นแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู ้ มีท้ งั ที่
เป็ นไปโดยตั้งใจและไม่ต้ งั ใจ 3) การประยุกต์ใช้ความรู ้ มีการวิเคราะห์สิ่งที่ ได้เรี ยนรู ้และนําไป
ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 4) การตรวจสอบประเมินความรู ้ ทําให้สามารถระบุถึงความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ 5) การจัดเก็บและรวบรวมความรู ้ แม้จะ
เป็ นกระบวนการที่ชุมชนยังไม่ให้ความสําคัญและมีการดําเนินการอย่างเป็ นระบบมากนักแต่ก็มีการ
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จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยรู ปแบบที่คุน้ เคยและรวดเร็ ว เช่น การทําเป็ น แผ่นพับ เอกสาร
เผยแพร่ และ ซีดีรอม เป็ นต้น ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู ้ทาํ ให้คนในชุมชน ได้รับการพัฒนา
ทักษะขีดความสามารถในด้านต่างๆ เพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการชุมชน พัฒนาความรู ้ภูมิ
ปั ญญาของชุมชน ทําให้สมารถรักษาองค์ความรู ้และภูมิปัญญาของชุมชน รวมถึงทําให้ ชมุ ชนเกิด
การเรี ยนรู ้สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
วรรณี ทองระย้า (2549) ได้ศึกษากระบวนการจัดการความรู ้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้สารเคมีของเกษตรกร : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนเกษตรกรในพระราชดําริ บา้ นหลัน่ หมู่ที่ 4 ตําบล
ท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท การศึกษาใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาคือครัวเรื อนเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกโรงเรี ยนเกษตรกรในพระราชดําริ บา้ นหลัน่ จํานวน 33
ครัวเรื อน โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการความรู ้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี คือ การรับความรู ้จากภายนอก การเป็ นบุคคลเรี ยนรู ้ การเชื่อม
ความรู ้ภายนอกเข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน การทดลองปฏิบตั ิจริ ง การเลือกสรรความรู ้ที่
สามารถประยุกต์ใช้ได้ การจัดแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับบุคคลภายนอก การจัดเก็บข้อมูล ซึ่ งทั้ง 7
กระบวนการได้ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันของสมาชิกจากการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว ที่
ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
ธันยกร คําก้อน (2553) ทําการ การวิจยั เรื่ องการจัดการความรู ้ของเกษตรกรในการปลูกข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ในเขตทุ่งกุลา ร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู ้
ของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวขาวดอก มะลิ 105 ในทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาปั จจัยต่าง ๆ
ที่มีความสัมพันธ์กบั การจัดการความ รู ้ของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในทุ่งกุลาร้องไห้
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบ ระดับความรู ้และการจัดการความรู ้ของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ใน 4 อําเภอ ในทุ่งกุลา ร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรค
ของเกษตรกรในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 400 คนจากอําเภอ สุ วรรณภูมิ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอโพนทราย และ
อําเภอปทุมรัตต์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ สอบถาม สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) ค่าสู งสุ ด (Maximum) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่าไคสแควร์ (Chi - square) และ F- test
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ผลการศึกษาในประเด็นของการจัดการความรู ้ พบว่าการได้รับการฝึ กอบรมของเกษตรกร
และการติดต่อกับเจ้าหน้า ที่ส่งเสริ มมีความสัมพันธ์กบั การจัดการความรู ้ของเกษตรกรในการปลูก
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่ วนอายุ ระดับการศึกษา ขนาดพื้นที่ทาํ นา รายได้ ประสบการณ์และระดับ
ความรู ้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การจัดการความรู ้ของเกษตรกรในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 จาก
การศึกษาเปรี ยบเทียบความรู ้ของ เกษตรกรระหว่างอําเภอพบว่าไม่แตกต่างกัน

ภาสกร นันทพานิช (มปป.)ทําการวิจยั เรื่ อง การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ และการมีส่วน
ร่ วมของเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเกษตร ของชุมชน : กรณี ศึกษาการพัฒนาการปลูกพริ กปลอด
สารพิษบ้านอีปาด ตําบลอีปาด อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบ
มีส่วนร่ วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ และการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรใน
การพัฒนาการเกษตรของชุมชน ทําการศึกษาที่บา้ นอีปาด หมู่ 1 ตําบลอีปาด อําเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรี สะเกษ ในกระบวนการวิจยั ได้ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นองค์กรชุมชนที่จดั ตั้งขึ้น
ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั สําหรับข้อมูลเชิงปริ มาณนํามาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มถูกนํามาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
สรุ ปผลตามระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากเวทีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
ทําการวิเคราะห์ และหาข้อสรุ ปในเวที

ผลการศึกษาพบว่าการเรี ยนรู ้ของเกษตรกรในชุมชน

สามารถพัฒนาได้จากกระบวนการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผา่ นองค์กรของเกษตรกรที่ต้ งั ขึ้น และการมี
ส่ วนร่ วมของเกษตรกรเอง การเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาการเกษตรของชุมชนสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2
ประเภทคือ การเรี ยนรู ้ของเกษตรกรที่พฒั นามาจากทุนเดิม และ การเรี ยนรู ้ของเกษตรกรจากกลุ่ม
บุคคล หรื อสื่ อจากภายนอกชุมชน รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรของชุมชนได้แก่
(1) เวทีการประชุมแบบมีส่วนร่ วมทั้งที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ (2) การศึกษาดูงานจากกลุ่ม
หรื อบุคคลที่ประสบความสําเร็ จ และ (3) การเรี ยนรู ้จากการทดลองปฏิบตั ิจริ ง
มณี นุช ทิพย์ชิต( 2553) ศึกษา ความคิดและพฤติกรรม ของเกษตรกรกลุ่มรวมพลังเกษตร
ชีวภาพ บ้านนาคู เพื่อหาแนวทางในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้สู่ ระบบเกษตรชีวภาพ ตําบลนาคู
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานส่ วน
บุคคลของเกษตรกรต่อการทําเกษตรชีวภาพ 2) ความคิดและพฤติกรรมของเกษตรกร ต่อการทํา
เกษตรชีวภาพ 3) เงื่อนไขและข้อจํากัดของเกษตรกร ต่อการทําเกษตรชีวภาพ 4) บทเรี ยนการ
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ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของเกษตรกร สู่ การทําเกษตรชีวภาพ 5) แนวทางการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของเกษตรกรสู่ ระบบการทําเกษตรชีวภาพ และ 6) ข้อเสนอแนะของเกษตรกร
ในการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของเกษตรกร สู่ การทําเกษตรชีวภาพ ประชากรที่ใช้ใน
การวิจยั คือ เกษตรกรกลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จํานวน 41 ราย เครื่ องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ สถิติพรรณนาที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจยั ประเด็นด้านวิธีการเรี ยนรู ้ของ
เกษตรกรพบว่า มี 6 วิธี ประกอบด้วย การอบรม สาธิตวิธี ลงมือปฏิบตั ิ รวมกลุ่มทํา ศึกษาดูงาน และ
วิธีการเรี ยนรู ้จากกลุ่ม ส่ วนใหญ่มีช่องทางในการเรี ยนรู ้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย สื่ อบุคคลมากที่สุด
สื่ อกลุ่ม สื่ อมวลชนได้แก่ โทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์ วิทยุ 2) เกษตรกรส่ วนใหญ่มีความคิดต่อการทําเกษตร
ชีวภาพ เพื่อเป็ น การลดต้นทุนการผลิต โดยนําความรู ้ ความเข้าใจ และนําวัตถุดิบมาประยุกต์ใช้ใน
พื้นที่ของตนเอง ส่ วนใหญ่มี พฤติกรรมต่อการทําเกษตรชีวภาพ ในด้านการทํานํ้าหมักชีวภาพด้วย
ตนเอง และมีการซื้ อฮอร์ โมนเสริ มบางส่ วน มีแนวทางการกิจกรรมจัดการเรี ยนรู ้สู่ ระบบเกษตร
ชีวภาพ 5 วิธี ประกอบด้วย จัดเวทีพดู คุย สู่ ความสนใจ สร้างความเชื่อมัน่ กระตุน้ ให้เกิดการปฏิบตั ิ
และติดตามผลการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องเพื่อสู่ กระบวนการยอมรับเกษตรชีวภาพ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
Ian Falk and Lesley Harrison (1998) ได้วิจยั เรื่ องการเรี ยนรู ้ของชุมชนและทุนทางสังคม:
“เพียงแค่การพูดคุยเล็กน้อย” โดยตั้งสมมุติฐานการวิจยั ว่าคุณภาพและปริ มาณ (ผลผลิต) ของ
กิจกรรมระหว่างกัน (interactivity) จะพัฒนาการเรี ยนรู ้ของชุมชน การเก็บข้อมูลจากชุดตัวชี้วดั การ
เรี ยนรู ้ของชุมชน การบันทึกเสี ยง การสัมภาษณ์ และเขียนบันทึกของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จํานวน 30
คน ผูว้ ิจยั กล่าวว่าชุมชนภูมิภาคจะมีศกั ยภาพในความชํานาญของผูค้ น ทรัพยากร และสิ่ งอํานวย
ความสะดวกมากกว่าที่คนส่ วนใหญ่จะรู ้ โดยทุนทางสังคมเป็ นคําที่ถูกใช้ในการ อธิบายองค์กรทาง
สังคม การทํางานร่ วมกันภายใต้จิตวิญญาน (Spirit) ของชุมชน ซึ่ งมีลกั ษณะ พิเศษคือเป็ นการ
ทํางานด้วยใจ ประเพณี เครื อข่ายที่เข้มแข็ง มีบรรทัดฐานทางสังคมและความ ไว้วางใจที่เข้มแข็ง
นอกเหนือจากคุณลักษณะเหล่านี้เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ที่ไม่เป็ นทางการเป็ นสิ่ งที่ คนส่ วนใหญ่มกั ไม่
นึ กถึงและนํามาใช้ เพราะกิจกรรมเหล่านี้ ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายการ เรี ยนรู ้ที่ได้รับการ
ยอมรับ กิจกรรมการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ทุกวันและมีมากมาย การเรี ยนรู ้อาจเกิดขึ้น ที่สโมสรท้องถิ่น
หรื อการรวมกลุ่ม เช่น การพบปะสมาคมของกลุ่มสตรี โรตารี่ คลับ สถานที่เล่น กีฬา การรวมตัวของ
กลุ่มเพื่อน การเรี ยนรู ้อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการรอรับกลับบ้านของเด็ก การพูดคุยกับข้างบ้าน การ
ผ่อนคลายในสถานบันเทิง หรื อภายหลังไปโบสถ์ ข้อค้นพบที่สาํ คัญคือ สิ่ งที่รู้ในอดีตจําเป็ นต้อง
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ได้รับการยอมรับและสื บทอดไปยังรุ่ นต่อไปในอนาคตซึ่งมาจากความทรงจําของคนหนุ่มสาวที่เข้า
ร่ วมการทดลอง การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน ซึ่ง การรวมกลุ่มทําให้เกิด
การพูดคุย การสอน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
Harder and Lindner (2008) ได้ศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ County Extension ภายใน
องค์กร Texas Cooperative Extension office เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เข้ามาใช้ในการดําเนินงานทางด้านการส่ งเสริ มการเกษตรโดยผูว้ ิจยั ทําการศึกษาเจ้าหน้าที่สาํ นักงาน
ใหญ่จาํ นวน 237 คน ผลการวิจยั พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสนับสนุนการนํา Internet
เข้ามาใช้ในการทํางานเพราะมีส่วนช่วยให้การดําเนิ นงานง่ายและสะดวกขึ้นอีกทั้งยังมองว่าการใช้
ไม่น่าจะมีความซับซ้อนจนเกินไปขณะที่มีเจ้าหน้าที่บางส่ วนไม่เห็นด้วยกับการนํา Internet เข้ามา
ใช้เพราะเกรงว่าจะประสบปั ญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและการจัดเรี ยงข้อมูลย้อนหลังใหม่หาก
เกิดปัญหาขึ้นกับระบบ
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บทที่ 3
วิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ อง “กระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนคุณภาพสู ง ” ผูว้ ิจยั ใช้
แนวคิดดําเนินงานวิจยั ตามแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (สุ ภางค์ จันทวานิช,
2543; รัตนะ บัวสนธ์, 2551; วันดี แสงประทีป และ คณะ,2555) โดยมีวิธีดาํ เนินการศึกษา ดังนี้
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั กําหนดแผนการดําเนิ นงาน แบ่งออกเป็ น 7 ขั้นตอน เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ
ความรู ้ ของเกษตรต้นแบบผูเ้ ลี้ ย งโคขุนที่ ประสบความสําเร็ จ และ กระบวนการจัดการความรู ้ ของ
สมาชิ ก สหกรณ์ ผูเ้ ลี้ ย งโคขุ น โดยรวบรวม ข้อ มู ล พื้ น ฐานของเกษตรกร ความรู ้ แ ละแนวปฏิ บ ัติ
กระบวนการ องค์ประกอบ และ ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาวิเคราะห์เป็ นแนวทางตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่1 การศึกษาเอกสาร ผูว้ ิจยั ศึกษา เอกสาร (Documentary review) เพื่อรวบรวมความรู ้
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดที่เกี่ ยวกับการจัดการความรู ้ การเลี้ยงโคขุน
และแนวทางในการดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ
ขั้นที่2 การลงภาคสนามเพื่อสํ ารวจข้ อมูลเบื้องต้ น ผูว้ ิจยั ลงพื้นที่ โดยการติดต่อขอเข้าพบ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูแ้ ทนสหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ ง ได้แก่ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด
จังหวัดสกลนคร สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร และ สหกรณ์โค
เนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
เบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรต้นแบบ การขอนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
และ ขอความร่ วมมือกับสหกรณ์ในการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์เพื่อเข้าร่ วมในการวิจยั
ขั้นที่3 การสร้ างเครื่ องมือวิจัย เครื่ องมื อที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ ง
โครงสร้าง (semi-structured interview) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโค
ขุน และ กรอบประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโค โดยพัฒนาข้อประเด็นคําถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร การวิจยั ที่ได้ทบทวน
จากการตรวจเอกสาร ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ของเครื่ องมือวิจยั การ
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พิจารณาความครอบคลุมสาระที่ตอ้ งการ ความตรงประเด็นในการถาม ความเหมาะสมด้านปริ มาณ การ
เรี ยงประเด็นคําถาม ภาษาที่ใช้ และการทดลองใช้เครื่ องมือวิจยั โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับ การเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ การเลี้ยงโคขุน และกําหนดจุดมุ่งหมาย
ของการสัมภาษณ์
2. กําหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบ ( in-depth Interview) และ การสนทนา
กลุ่มสมาชิ กสหกรณ์ ผูเ้ ลี้ ยงโคขุน ( focus group) และจัดทําแบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง (semistructured interview) และ กรอบการสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์
3.ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยการเสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ศุภพร ไทยภักดี รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชยั และ ผศ.ดร.พันธ์จิตต์
สี เหนี่ยง และนําข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิมาปรับปรุ งแก้ไข
4. นําเครื่ องมือที่ได้ปรับตามข้อแนะนํา คือ แบบสัมภาษณ์ ไปทดลองใช้สัมภาษณ์ (Try-out)
กับเกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลกั ษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง โดย ทดลองกับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน
กลุ่มบ้านโนนหอม จังหวัด สกลนคร ได้แก่ การสัมภาษณ์เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน จํานวน 2 ราย และ
การสนทนากลุม่ ย่อย จํานวน 3 ราย
5. นําแบบสัมภาษณ์ที่ทดลองได้มาวิเคราะห์เนื้อหา ปรับปรุ งแก้ไข และเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบความถูกต้อง และ จัดทําเป็ นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์
ขั้นที4่ การดําเนินการวิจัย ผูว้ ิจยั มีการดําเนินงาน ดังนี้
การลงภาคสนามครั้งที1่ เพือ่ สํ ารวจข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ขั้นก่ อนการลงภาคสนาม
1. ผูว้ ิจยั ติดต่อเพื่อขอเข้าพบผูบ้ ริ หาร หรื อผูแ้ ทนสหกรณ์ ทั้ง3 แห่ ง ได้แก่ สหกรณ์การเลี้ยงปศุ
สัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จังหวัดสกลนคร สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสัตว์
จังหวัดมุกดาหาร และ สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด จังหวัด
นครปฐม
2. ผูว้ ิจยั กําหนดวัตถุประสงค์ เพื่อขอสัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐานเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร
ต้นแบบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และ ขอความร่ วมมือกับสหกรณ์ในการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์
เพื่อเข้าร่ วมในการวิจยั
3. จัดทําหนังสื อในนามของผูว้ ิจยั เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูล และ การข้อสัมภาษณ์ในฐานะ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเบื้องต้น
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ขั้นการลงภาคสนาม
1. ผูว้ ิจยั เดินทางไปพบ ผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทนสหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเลี้ยงปศุ
สัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จังหวัดสกลนคร สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสตั ว์
จังหวัดมุกดาหาร และ สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด จังหวัด
นครปฐม ตามลําดับ
2. ผูว้ ิจยั แนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และ ประโยชน์ของงานวิจยั ครั้งนี้
3. ผูว้ ิจยั ดําเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป การดําเนินงานของสหกรณ์
บทบาทการส่ งเสริ มพัฒนาสมาชิก และ ขอคําแนะนําเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรต้นจากสหกรณ์
เช่น ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการเดินทางเพื่อพบเกษตรกร
4. ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือในการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเข้าร่ วมในการจัดวงสนทนากลุ่ม
โดยแจ้งเกณฑ์การพิจารณา คือ
- เกษตรกรที่เป็ นสมาชิก ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่มีกระบวนการเลี้ยงที่
ดี และมีผลผลิตเนื้อโคขุนอยูท่ ี่ระดับเกรด 3 ถึง 5 (premium grade ระดับกลาง ถึง ระดับสูง)
- มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนและเป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
- เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม และ/หรื อมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้นโดยสหกรณ์ หรื อ กลุ่มสมาชิก
- เป็ นผูม้ ีปฏิสมั พันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ เพือ่ นร่ วมอาชีพ อยูเ่ สมอๆ
5. ระหว่างการสัมภาษณ์ ผูส้ มั ภาษณ์ทาํ การจดบันทึก และ ทําการบันทึกเสี ยง
ขั้นจบการภาคสนาม
ผูว้ ิ จ ัย ทบทวนประเด็ น หลัก ที่ สํา คัญ และ ประโยชน์ ข องงานวิ จ ัย อี ก ครั้ ง และ นัด หมาย
ระยะเวลาเพื่อขอรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อผูว้ ิจยั จะนําไปดําเนิ นการต่อไป และ
ผูว้ ิจยั กล่าวขอบคุณ พร้อมถ่ายภาพร่ วมกัน ก่อนเดินทางกลับ ผลการคัดเลือกรายชื่อที่ได้ สหกรณ์จดั ส่ ง
ให้ผวู ้ ิจยั ใน 2 ช่องทาง คือ การส่ งทางโทรสาร และ ทาง e-mail
4.2 การลงภาคสนาม ครั้งที่ 2 เพือ่ สั มภาษณ์ เกษตรกรต้ นแบบ
ผูว้ ิจยั ดําเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( Indepth Interview) ตามแนวคิดของ สุ ภางค์ จันทวา
นิช(2543:77 -95) ในการดําเนิ นการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Information) คือ เกษตรกรที่
ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ของผูว้ ิจยั กําหนด คือ เป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเป็ นเกษตรกรดีเด่นด้าน
การเลี้ยงโคขุน ของกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างช่วงปี 2545-2555 ซึ่งพบว่า มี
จํานวน 5 ราย ขั้นตอนการสัมภาษณ์ มีดงั นี้
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ขั้นก่ อนการสั มภาษณ์
1. ผูว้ ิจยั ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 ราย ทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์
ของการวิจยั และ การสัมภาษณ์ ขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ และ นัดหมาย วัน เวลา สถานที่
2. ผูว้ ิจยั ติดต่อประสานงานกับ บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสื อขอความ
อนุเคราะห์การเก็บข้อมูลถึงเกษตรกรต้นแบบ
3. ผูว้ ิจยั ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 ราย เพื่อแจ้งแนวทางประเด็นการ
สัมภาษณ์ให้กบั เกษตรกรได้รับทราบล่วงหน้าก่อน วันสัมภาษณ์จริ ง เพื่อให้เกษตรกรได้มีระยะเวลา
การเตรี ยมข้อมูล
4. ผูว้ ิจยั เตรี ยมแบบสัมภาษณ์ และอุปกรณ์เครื่ องมือประกอบการสัมภาษณ์ ได้แก่ เครื่ อง
บันทึกเสี ยง กล้องถ่ายภาพ
ขั้นการสั มภาษณ์
1. ผูว้ ิจยั เดิ นทางไปถึงที่นัดหมายก่อนเวลา เพื่อเตรี ยมความพร้ อม และสังเกตสภาพและ
บรรยากาศโดยรอบ
2. ผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง เริ่ มต้นด้วยการแนะนําตัว ชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ และ ประโยชน์ที่จะได้จากงานวิจยั ครั้งนี้
3. ดําเนิ นการสัมภาษณ์ ตามประเด็น และ ภายในเวลาที่ กาํ หนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ก่ ึ ง
โครงสร้าง
4. ระหว่างการสัมภาษณ์ ผูส้ มั ภาษณ์ทาํ การจดบันทึก และ ทําการบันทึกเสี ยง
ขั้นจบการสั มภาษณ์
ผูว้ ิจยั ทบทวนความถูกต้องของข้อมูลในประเด็นหลักที่สาํ คัญทันที เพื่อให้ผสู ้ ัมภาษณ์ ยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากตัวผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ และ กล่าวขอบคุณ พร้อมถ่ายภาพร่ วมกัน
4.3 การลงภาคสนาม ครั้งที่ 3 เพือ่ จัดวงสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ผูว้ ิจยั จัดวงสนทนากลุ่ม ( focus group) ตามแนวคิดของ John W.Creswell (2002) และ ชาย
โพธิสิตา (2550) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Information) คือ กลุ่มเกษตรกรที่เป็ น สมาชิก สหกรณ์การเลี้ยง
ปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จังหวัดสกลนคร จํานวน 10 ราย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
หนองสู ง จํากัด สาขาปศุสตั ว์ จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 9 ราย และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด จังหวัดนครปฐม จํานวน 9 ราย มีข้ นั ตอนการ
ดําเนินงาน มีดงั นี้
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ขั้นก่ อนการจัดกิจกรรม
1. ผูว้ ิจยั ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรทุกราย ทางโทรศัพท์ ตามรายชื่ อที่ผแู ้ ทนสหกรณ์
คัดเลื อกมาให้ เพื่ อแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจยั และ การจัดกิ จกรรม สอบถามความพร้ อมของ
เกษตรกรในการเข้าร่ วมกิจกรรม และ นัดหมาย วัน เวลา สถานที่
2. ผูว้ ิจยั ติดต่อประสานงานกับ บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสื อขอเชิญเข้า
ร่ วมกิจกรรมถึงเกษตรกร
3. ผูว้ ิจยั ติดต่อประสานงานกับเกษตรกร เพื่อแจ้งแนวทางประเด็นการจัดกิจกรรม และ ยืนยัน
การเข้าร่ วมกิจกรรมอีกครั้ง
4. ผูว้ ิจยั เตรี ยมเอกสารกรอบประเด็นการสนทนา และอุปกรณ์ เครื่ องมือประกอบการจัด
กิจกรรม ได้แก่ เครื่ องบันทึกเสี ยง กล้องถ่ายภาพ
5. ผูว้ ิจยั เตรี ยมความพร้อมเป็ นผูด้ าํ เนินการสนทนา (Moderator) และ มี ผูช้ ่วยนักวิจยั จํานวน
1 คน คือ อาจารย์สุเมธ ชัยไธสง เตรี ยมความพร้อมทําหน้าที่ ผูจ้ ดบันทึก (Note taker) และ ถ่ายภาพ
บรรยากาศการจัดกิจกรรม
ขั้นการจัดกิจกรรม
1. ผูว้ ิจยั เดินทางไปถึงที่นดั หมายก่อนเวลา เพื่อเตรี ยมความพร้อม และสังเกตสภาพและ
บรรยากาศโดยรอบ
2. ผูว้ ิจยั เริ่ มต้นด้วยการแนะนําตัว แนะนําผูช้ ่วยวิจยั ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
และ ประโยชน์ที่จะได้จากงานวิจยั ครั้งนี้
3. ผูว้ ิจยั เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมวงสนทนาแนะนําตัว เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็ นกันเอง
4. ดําเนินการสนทนาตามกรอบประเด็นที่กาํ หนด และ ภายในเวลาที่กาํ หนดไว้
5. ระหว่างการสนทนา ผูช้ ่วยวิจยั ทําการจดบันทึก บันทึกเสี ยง และถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ
ขั้นจบกิจกรรม
1. ผูด้ าํ เนิ นการสนทนา ทบทวนความถูกต้องของข้อมูลในประเด็นหลักที่สําคัญทันที กล่าว
ขอบคุณ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
2. ผูว้ ิจยั ทบทวนข้อมูล ประเด็นที่บนั ทึกได้กบั ผูช้ ่วยนักวิจยั แบบสรุ ปสั้นๆ ก่อนเดินทางกลับ
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ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลพื้นฐานเชิงปริ มาณของเกษตรกรต้นแบบ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน นํา
ทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้นื ฐานหาค่าร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพของเกษตรกรต้นแบบ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ และ การจัดวงสนทนากลุ่ม ทําการวิเคราะห์แบบอุปนัย หรื อ การตีความ การจําแนก
ชนิดประเภทข้อมูล ที่จะนําไปสู่ขอ้ สรุ ป ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์ แนวทางการส่ งเสริมกระบวนการจัดการความรู้
1. ผูว้ ิจยั นําผลการศึกษาที่สรุ ปรวบรวม และวิเคราะห์ได้ มาจัดทําร่ างแนวทางการส่ งเสริ ม
กระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง
2. นําร่ าง แนวทางการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ที่ได้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎี
นิ พนธ์ และ ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ศุภพร ไทยภักดี และ ผศ.ดร.พันธ์จิตต์ สี เหนี่ ยง
และนําข้อเสนอแนะของผุท้ รงคุณวุฒิมาปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นที่ 7 สรุ ปผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั เขียนสรุ ปผลการวิจยั เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง และ
จัดทําเล่มวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเจาะจงเฉพาะเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบ
ความสําเร็ จ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ น เกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงโคขุน ของกรมปศุสตั ว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างช่วงปี 2545-2555 และ ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ กลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูง
จํากัด สาขาปศุสตั ว์ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
จํากัด ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ผวู ้ จิ ยั กําหนด และ ผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทนสหกรณ์ ที่ผวู ้ ิจยั ลงพื้นที่
เพื่อการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
1. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบความสําเร็ จ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ น เกษตรกรดีเด่นด้าน
การเลี้ยงโคขุน ของกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างช่วงปี 2545-2555 มีจาํ นวน
ทั้งสิ้ น 5 ราย โดยมีรายชื่อ ดังปรากฏในภาคผนวก ง
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2.เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับการคัดเลือก ตามความเห็นของ ผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทน
สหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ ง ตามเกณฑ์ที่ผวู ้ ิจยั กําหนด ได้แก่ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.
กลาง โพนยางคํา จํากัด จํานวน 10 ราย กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสัตว์
จํานวน 9 ราย และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด
จํานวน 9 ราย โดยมีรายชื่อ ดังปรากฏในภาคผนวก ง
3.ผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทนสหกรณ์ ที่ผวู ้ ิจยั ลงพื้นที่เพื่อการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และสัมภาษณ์ตาม
ประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป การดําเนินงานของสหกรณ์ บทบาทการส่ งเสริ มพัฒนาสมาชิก และ ขอ
คําแนะนําเบื้องต้นที่ เกี่ ยวข้องกับเกษตรกรต้นจากสหกรณ์ ขอความร่ วมมื อในการคัดเลื อกสมาชิ ก
สหกรณ์ เพื่อเข้าร่ วมในการจัดวงสนทนากลุ่ม โดยมีรายชื่อ ดังปรากฏในภาคผนวก ค
โดย สรุ ป การวิจยั ครั้งนี้ มีข้นั ตอนการดําเนินงานวิจยั สรุ ป ได้ตามแผนภาพที่ 23 ดังนี้
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ขั้นตอน

กระบวนการ

ขั้นที1่ การศึกษาเอกสาร

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นที2่ การสํ ารวจ
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร
ผูแ้ ทนสหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ง

ขั้นที3่ การสร้ าง
เครื่องมือวิจัย

ขั้นที4่ ดําเนินการวิจัย

ขั้นที5่ การวิเคราะห์ ข้อมูล

ขั้นที6่ การวิเคราะห์
แนวทางส่ งเสริม
กระบวนการจัดการความรู้
ขั้นทึ7่ สรุปผลการวิจัย

ผลทีไ่ ด้ รับ
กรอบแนวคิดการวิจยั

ข้อมูลพื้นฐานของ
สหกรณ์ เกษตรกร
ต้นแบบ และ การคัดเลือก
สมาชิกสหกรณ์เพื่อเข้า

1. สรุ ปกรอบแนวคิดและข้อมูล พื้นฐานที่ได้จาก
การสํารวจ
2. กําหนดกรอบประเด็นสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม
3.ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดย ผูท้ รงคุณวุฒิ
4.ทดสอบเครื่ องมือ (Try-Out)
5.ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือ
1. สัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบ จํานวน 5 ราย
2. จัดวงสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จํานวน 3 กลุ่ม

วิเคราะห์เชิงอุปนัย ตีความ
แยกประเภท จัดกลุ่ม

1.วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทําร่ างแนวทาง
2.เสนอร่ างแนวทางต่อผูท้ รงคุณวุฒิ
3.ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ

สรุ ปผล อภิปรายผล

แผนภาพที่ 23 สรุ ปขั้นตอนการดําเนินการวิจยั

เครื่ องมือวิจยั
ฉบับจริ ง

ได้ขอ้ มูล
ภาคสนาม

ได้กระบวนการจัดการความรู้
ของเกษตรกรต้นแบบ และ
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
แนวทางส่ งเสริ ม
กระบวนการจัดการความรู ้
สําหรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค
ขุนคุณภาพสู ง

รายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “กระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนคุณภาพสู ง ” มีผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์ เกษตรกรต้ นแบบผู้เลีย้ งโคขุนทีป่ ระสบความสํ าเร็จ
1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคล สภาพการเลี้ยงทัว่ ไปของเกษตรกรต้นแบบ และ กระบวนการ
จัดการความรู ้เฉพาะของแต่ละบุคคล
1.2 กระบวนการเรี ยนรู ้ ความรู ้ และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร
ต้นแบบ
1.3 กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุน
และ ผลของกระบวนการจัดการความรู ้ที่เกิดขึ้น
1.4 องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู ้
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ผู้เลีย้ งโคขุน
2.1 ข้อมูลบริ บททัว่ ไป และกระบวนการจัดการความรู ้ของสหกรณ์
2.2 กระบวนการเรี ยนรู ้ ความรู ้และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์
2.3 กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน
และ ผลของกระบวนการจัดการความรู ้ที่เกิดขึ้น
2.4 องค์ประกอบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู ้
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ แนวทางส่ งเสริมกระบวนการจัดการความรู้สําหรับเกษตรกรผู้เลีย้ ง
โคขุนคุณภาพสู ง
3.1 ผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน
คุณภาพสูง
3.2 ผลการวิเคราะห์แนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงโคขุนคุณภาพสู ง

166

167
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ การสั มภาษณ์ เกษตรกรต้ นแบบผู้เลีย้ งโคขุนทีป่ ระสบความสํ าเร็จ
ตอนที่1 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรต้นแบบจํานวน 5 ราย
แบ่งออกเป็ น 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่ วนบุคคล สภาพการเลี้ยงทัว่ ไปของเกษตรกรต้นแบบ
และ กระบวนการจัดการความรู ้เฉพาะของแต่ละบุคคล 2) กระบวนการเรี ยนรู ้ ความรู ้ และแนวปฏิบตั ิที่
ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ 3) กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยง
โคขุนที่ประสบความสําเร็ จ และ ผลของกระบวนการจัดการความรู ้ที่เกิดขึ้น และ 4) องค์ประกอบและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู ้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล สภาพการเลีย้ งทัว่ ไปของเกษตรกรต้ นแบบ และ กระบวนการจัดการความรู้
เฉพาะของแต่ ละบุคคล
ผลการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคล สภาพการเลี้ยงทัว่ ไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และกระบวนการ
จัดการความรู ้เฉพาะของแต่ละบุคคล ของเกษตรกรต้นแบบ ทั้ง 5 ราย มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
เกษตรกรต้ นแบบคนที่ 1 (จังหวัดสกลนคร)
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล สภาพการเลีย้ งทัว่ ไป
ผูว้ ิจยั นัดสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบคนที่1 เกษตรกรดี เด่นแห่ งชาติ (สาขาอาชี พเลี้ยงสัตว์)
กรมปศุสัตว์ ประจําปี 2549 ประเภทผูเ้ ลี้ยงโคขุน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00-18.00 น.
ณ บ้านของเกษตรกร เลขที่ 66 หมู่ที่ 1 บ้านท่าเยีย่ ม ตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อ
ถึงเวลานัดหมาย ได้พบกับเกษตรกรต้นแบบคนที่1 และ ภรรยา รอพบอยู่
เกษตรกรต้นแบบคนที่1ได้นาํ ทีมวิจยั ไปนัง่ ยังบริ เวณโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ลานโล่งหน้า
บ้านที่มีลมพัดโปร่ งสบาย บ้านเกษตรกรต้นแบบคนที่1เป็ นบ้านครึ่ งตึกครึ่ งไม้ ใต้ถุนสู ง ขั้นล่างเป็ น
พื้นที่โล่ง ที่ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ สังเกตได้จากบริ เวณผนัง และเสาโดยรอบ จะเต็มไปด้วย โปสเตอร์
ข้อมูลความรู ้ต่างๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน มีตวั อย่างแบบจําลองตั้งโชว์อยู่ มีกองเอกสารหนังสื อ สมุด
บัญชีขอ้ มูลต่างๆที่เกี่ยวกับสมาชิกของกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยี่ยมที่เกษตรกรต้นแบบคนที่1 เคยเป็ น
ประธานอยู่ และ มีภาพกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยี่ยม รวมถึงเกียรติบตั ร รางวัลต่างๆ
ที่เกษตรกรต้นแบบคนที่1 เคยได้รับมา แขวนติดเรี ยงรายรอบพื้นที่บา้ น เมื่อมองออกไปยังบริ เวณรอบ
บ้านทางด้านข้าง จะพบโรงเรื อนมีโคยืนโรงเรี ยงรายยาวเป็ นแนวไปทางด้านหลัง พื้นที่บริ เวณหลังบ้าน
เป็ นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ใต้ถุนบ้าน ที่เกษตรกรต้นแบบคนที่1 เล่าว่า เป็ นที่รองรับคนที่สนใจมาเรี ยนรู ้
เรื่ องการเลี้ยงโคได้จาํ นวนหนึ่ ง มีพ้ืนที่เก็บวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผสมอาหาร แยกสัดส่ วนชัดเจน
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ถัดไปเมื่อเลยพ้นตัวบ้านไปทางด้านหลัง จะเป็ นเขตแปลงหญ้าที่ปลูกเพื่อเป็ นอาหารโค รวมถึง มีพ้ืนที่
แบ่งทําเป็ นแปลงผักขนาดย่อม และ ทําเป็ นบ่อถังหมักแก็สชี วภาพจากมูลโคเพื่อนํามาใช้ประโยชน์
ปัจจุบนั รายได้หลักของครอบครัวนอกจากการเลี้ยงโคขุนแล้ว ยังมาจากการทํานาอีกด้วย
เมื่อถึงเวลา เกษตรกรต้นแบบคนที่1 และภรรยา ได้มานัง่ คุยกับผูว้ ิจยั เกษตรกรต้นแบบคนที่1
เป็ นคนรู ปร่ างสันทัดใหญ่ท่าทางใจดี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 ปัจจุบนั อายุ 52 ปี มี
บุตรสาว 1 คนเป็ นบุตรบุญธรรม ซึ่งปัจจุบนั ช่วยงานเลี้ยงโคที่บา้ นร่ วมกับลูกเขย และมีหลานเล็กๆ 2
คน
ความเป็ นมาและสภาพการเลีย้ งในปัจจุบัน
เริ่ มต้น เกษตรกรต้นแบบคนที่1 เล่าว่า เริ่ มเลี้ยงโคมา 20 กว่าปี ตั้งแต่ พ.ศ.2534 เดิมครอบครัว
รุ่ นพ่อและแม่ ประกอบอาชีพทําไร่ ทํานา การเลี้ยงสัตว์เป็ นเพียงการเลี้ยงวัวควายปล่อยทุ่งทัว่ ไป แต่
ปั จจุบนั โคที่เลี้ยงเน้นการเลี้ยงขุนเพื่อส่ งตลาดเนื้อคุณภาพ มีจาํ นวน 30 ตัว เป็ นลูกผสมพันธุ์ชาโรเลส์
ทั้งหมด เนื่องจากเลี้ยงง่ายคุณภาพเนื้อดี ตลาดต้องการ การส่ งโคขุนในรอบ 1 ปี โดยเฉลี่ยจะบริ หาร
จัดการส่ งโคให้แจ้งเข้าขุนได้ทุกเดือน เฉลี่ย 2-3 ตัวต่อเดือน อย่างไรก็ตาม เรื่ องเงินทุนหมุนเวียนเป็ น
ปัจจัยสําคัญสําหรับเกษตรกรเนื่องจากการขุนแต่ละตัวต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น เกษตรกรที่จะเริ่ ม
เลี้ยงใหม่ หรื อ เป็ นเกษตรกรรายย่อยต้องคํานึงถึงเรื่ องเงินทุนเป็ นสําคัญ การเลี้ยงให้เป็ นอาชีพหลักได้
เกษตรกรต้นแบบคนที่1แนะนําเกษตรกรที่มีทุนน้อยให้มีระบบจัดการรองรับ เช่น การทยอยซื้อโคเข้า
เลี้ยง และ ถ้าสามารถเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์เพือ่ ผลิตลูกเองได้ จะเป็ นการช่วยลดต้นทุนการซื้อโคเข้าขุนได้
เป็ นอย่างดี ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 กล่าวว่า “ มันคือการจัดการในคอกนิ เค้ าสิ มาซื ้อเทื่อเดียวบ่ ได้
ครั บ วัวนิ 20 กว่ าตัวบ่ มีเงินซื่ อดอกครั บ ผมเก็บเคยเห็นเงินแสนจักเทือ เห็นแต่ เงินหมื่น คือทยอยจัดการให้ มัน
หมุนรอบทีจ่ ะให้ ววั เข้ ามา”

เกรดเนื้ อที่ได้ โดยทัว่ ไปจะได้เกรดเนื้ อ3 ขึ้นไป และได้ถึงเกรด 4 – 5 แต่พบว่า บางครั้งต้อง
คํานึ งถึงต้นทุนค่าอาหารที่ เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่ งเกษตรกรต้นแบบคนที่1 แนะนําว่า หากเลี้ยงตามระยะที่
กําหนด เนื้อเกรดจะอยูท่ ี่ 3 ขึ้นไป จะไม่ส่งผลต่อต้นทุนการเลี้ยงที่สูงเกินไป ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคน
ที่ 1 กล่าวว่า “ เกรด4 เกรด5 มี มี .. ส่ วนใหญ่ เพิ่นก็มาถามน่ ะครั บ ทําได้ มั้ย ได้ แต่ ส่วนใหญ่ ต้นทุนอาหารมัน
สู ง ต้ องดูค้ มุ มั้ย”

สถานการณ์ ตลาดโคขุนในปัจจุบัน
เกษตรกรต้นแบบคนที่1 เล่าว่า หากมองในแง่ความต้องการเนื้อโคขุน ยังเป็ นที่ตอ้ งการตลาดดี
มาก ขุนแล้ว ขายง่าย มีแหล่งรับซื้ อที่แน่ นอนแต่ปัญหาหลักที่พบขณะนี้ คือ ระบบโคต้นนํ้า หมายถึง
ลูกโคที่จะนํามาขุนหายาก มีราคาค่อนข้างแพง การส่ งเสริ มให้เกษตรกรเลี้ยงแม่พนั ธุ์ผลิตลูกเองของ
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หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์ฯโพนยางคํา ยังไม่เกิดผลเท่าที่ควร ประกอบกับการเข้ามารับซื้ อโค
เนื้ อจากพ่อค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่ น เวียดนาม จี น ลาว กัมพูชา เกษตรกรนิ ยมขายโคทิ้ง เพื่อ
เปลี่ยนไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านอื่นแทนการเลี้ยงโค ส่ งผลให้เกิดภาวะขาดแคลน และราคา
โคมีชีวิตซื้ อขายต่อตัวมีราคาสู งขึ้น ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 กล่าวว่า “ แต่ ก่อนวัวบ่ มีราคาครั บ
ราคามันบ่ แพง มันถืก (มันถูก) พอขายเหมิดแล้ ว กับพวกลาว เวียดนาม เขามา เทื อแรกเขาก็มาหาผมนะ เขามา
ทางมุกดาหารครั บ แล้ วเขาก็ต้องการวัวสั กประมาณเดื อนละ 500 ตัว แต่ ผมก็เลยบอกว่ าเฮ็ ดบ่ ได้ ... ผมลอง
พยายามเบิง่ กระตุ้น แจ้ งให้ ทางสหกรณ์ ว่าเขามาหาซื้อวัวนั่นเด๋ เขาสิมายาดเอาวัว มันสิเหมิดเด๋ วัวเฮา (เขาจะ
มาแย่ งวัวเรา วัวทางเราจะหมดนะ) สุ ดท้ ายชาวบ้ านก็อยากได้ เงินเนาะ วัวก็เลยขาดแคลนเนาะ วัวเฮา และอีก
ข้ างหน้ านี้คงสิ ขาดหลายครั บ (ในอนาคตข้ างหน้ ามีแนวโน้ มว่ าจะขาดแคลนมาก) เพราะ เดี๋ยวนี โ้ พนยางคําก็
ต้ องการวัวเป็ นหมื่นครั บ ”

ปั จจุบนั ฟาร์มของเกษตรกรต้นแบบคนที่1 มีการเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์เพื่อผลิตลูกเองไว้ขนุ โดยใช้
โคแม่พนั ธุ์ และผสมเทียมจากนํ้าเชื้อพ่อพันธุ์โดยมีบริ การจากทั้งทางสหกรณ์ฯโพนยางคํา เกษตรกรที่
ผ่านการอบรมเป็ นปศุสตั ว์อาสา หรื อ จากปศุสตั ว์อาํ เภอ เพื่อผลิตโคต้นนํ้า คือลูกโคที่จะเลี้ยงขุนเอง
เป็ นการลดต้นทุนต่อไป
บทบาททางสั งคม
เกษตรกรต้นแบบคนที่1 เป็ นผูก้ ่อตั้งและเป็ นประธานกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยีย่ มคนแรกที่ทาํ
หน้าที่กระตุน้ ให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาเลี้ยงโคเนื้ อ โคขุน เพื่อส่ งให้สหกรณ์การปศุสัตว์ กรป.กลาง
โพนยางคํา จํากัด จนมีจาํ นวนผูเ้ ลี้ยงเพิ่มขึ้นและมีชื่อเสี ยงของประเทศมาจนถึงปั จจุบนั สมาชิ กกลุ่ม
เลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยี่ยม ถือเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา สังกัดกลุ่มที่2 บ้านโนนหอม แม้เกษตรกร
ต้นแบบคนที่1 ไม่ได้เป็ นประธานกลุ่มในปั จจุบนั แต่ยงั คงมีส่วนช่วยส่ งเสริ มเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
อย่างต่อเนื่อง ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 และ ภรรยา กล่าวว่า
“ ผมไม่ เป็ นประธานแล้ ว แต่ ผมบ่ ได้ ย่าง ยังช่ วยชาวบ้ าน ช่ วยตาสีตาสา ผมกระตุ้นให้ เลีย้ งแม่ พันธุ์
ผลิตลูกโคขุน ผมเขียนหนังสื อไม่ ค่อยเก่ ง ไปประชุมทีเขาก็คัดไป ก็พยายามเอามาเว่ าให้ ลกู ให้ พิมพ์
ขอที่อาํ เภอ ปศุสัตว์ จังหวัดบ้ างให้ เอาโคแม่ พันธุ์มาให้ ชาวบ้ านเค้ าเลีย้ ง จนเดียวนีม้ ี 300กว่ าตัวแล้ ว”
(เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ เราเต็มใจช่ วย มาเลย เพราะตอนเริ่ มแรก เรา เริ่ มจากคนไม่ ร้ ู ตอนนั้นถามใครก็ไม่ ค่อยบอกกัน
เท่ าไหร่ เค้ าบอกเราบางเรื่ อง อย่ างอาหาร แต่ พอเราทําวัวเราไม่ ดี แต่ เค้ าทําวัวเค้ ากินดี บอกผิดก็มี
ตอนนั้นก็คิดเลย กลัวเราเลีย้ งแข่ งกับเค้ า เราเลย ไม่ พึ่งใคร หาเองเรี ยนรู้ เอง พอไปเรียนไปฝึ กกับ
ฟรังซัวร์ นี่ ตั้งใจเลย ใครมาหาเราเราจะบอก ” (ภรรยาเกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
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ปั จจุบนั ฟาร์มของเกษตรกรต้นแบบคนที่1 ถือเป็ นฟาร์มมาตรฐาน และได้รับมอบหมายจาก
ปศุสตั ว์อาํ เภอให้ดาํ เนินการเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบ โดยมีเกษตรกรต้นแบบคนที่1 เป็ นประธานโรงเรี ยน
ต้นแบบการเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยีย่ ม เนื่องจากตลอดเวลาที่ผา่ นมา เกษตรกรต้นแบบคนที่1 มีส่วนช่วย
ส่ งเสริ มชาวบ้านให้หนั มาสนใจการเลี้ยงโคเนื้อเป็ นอาชีพมานาน ตั้งแต่หน่วยงานราชการยังไม่เริ่ มเข้า
มา จนถึงช่วงปี พ.ศ.2543 จึงเริ่ มเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น จนปัจจุบนั มีผมู ้ าศึกษาดูงาน มาขอความรู ้อย่าง
ต่อเนื่องในรู ปแบบต่างๆ เช่น เกษตรกรที่สนใจเดินทางมาด้วยตัวเองหรื อมาเป็ นหมู่คณะ ทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น จากเวียดนาม ลาว เอธิโอเปี ย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รวมถึงเป็ นที่ฝึกงานสําหรับ
นิสิตในสาขาด้านปศุสตั ว์ และ เป็ นแหล่งทดลองวิจยั ของ คณาจารย์และนักวิชาการ จากสถาบัน
หน่วยงานหลายแหล่ง ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 และ ภรรยา กล่าวว่า
“ บางประเทศก็เคยมาครับ แล้ วก็บ่เคยคิดราคา นิสิต นักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก มีเอกสาร
สมุดเยีย่ มนํา เก็บไว้ จนหนูกัดขาดแล้ ว ตั้งแต่ พ.ศ.2543 44 45 มาเริ่ ม ปี พ.ศ.2546 เริ่ มหลายขึน้ ๆ
ครั บ ...อย่ างเวียดนามที่เขามาเขาก็มาสิ บกว่ าเที่ยวแล้ ว ว่ าเฮ็ดแนวได๋ มาเห็นการเลีย้ ง การให้ อาหาร...
คือคนมาเรื่ อยๆ จนเดี๋ยวนีม้ าแล้ วผมบ่ ต้องเว้ าดอก เดี๋ยวเขามาถามเอาเอง เดีย๋ วเขานํามาเทือละคนสอง
คน มาเอาความรู้ ตะกีท๊ มี่ าก็มาจากปักษ์ใต้ ...ส่ วนใหญ่ อยากรู้เฮ้ ดจั่งได๋ วัวนิ วัวของเกษตรกร เพือ่ น
บ้ าน เฮ็ดแนวได๋ จั่งเลีย้ งได้ คณ
ุ ภาพดี บอกเค้ าไป” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ที่จริ งลุงกับป้ าน่ ะ ทํามาตั้งนมตั้งนานแล้ ว ไม่ ได้ ทาํ แบบว่ าเป็ นครู เป็ นโรงเรี ยนอะไรแบบนีน้ ะ คือ
คนเข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ นี่ล่ะค่ ะ ไม่ ร้ ู ว่ ากี่ปีแล้ ว
ใครมาเราก็ให้ ความรู้ เราต้ อนรับตั้งแต่ ยาจก ยัน
รัฐมนตรี เราอยากบอกอยากให้ นะ ” (ภรรยาเกษตรกรต้ นแบบคนที่1)

ทัศนคติต่ออาชีพต่ ออาชีพการเลีย้ งโคขุน
จากประสบการณ์ที่ผา่ นมา การเลี้ยงโคให้เป็ นอาชีพหลักเป็ นรายได้หลัก เกษตรกรต้นแบบคน
ที่1 ยืนยันว่าเกษตรกรสามารถทําได้ ตลาดยังต้องการอีกมาก แม้เริ่ มต้นอาจมีทุนน้อย แต่หากผูเ้ ลี้ยงมี
ระบบจัดการที่ดี ศึกษาข้อมูลการเลี้ยง ศึกษาแหล่งตลาด และสามารถเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์เพื่อผลิตลูกเองได้
การเลี้ยงโคขุนจะเป็ นอาชีพที่ดี ทํารายได้ให้ครอบครัว ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 กล่าวว่า “ สิ เว้ า
เลย เลีย้ งวัวขุนได้ จัดการ บ่ อดตาย รวยได้ ทีผ่ ่ านมามีรถ มีทเี่ พิม่ ก็เฮ้ ดวัวขาย มันใช้ เวลาอยู่ แต่ จัดการดีๆมีโค
ส่ งสหกรณ์ ตลอด ค่ อยๆขยายจํานวนไป อย่ างลูกสาวลูกเขยนี่เพิ่นรู้ เลย ทํางานอื่ นก็ไม่ ทิง้ เลีย้ งวัว”

171
2. กระบวนการจัดการความรู้ ของ เกษตรกรต้ นแบบคนที่ 1
กระบวนการจัด การความรู ้ ที่ เ ป็ นลัก ษณะเฉพาะของเกษตรกรต้น แบบคนที่ 1 ตั้ง แต่ เ ริ่ ม
ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ จนได้รับการยอมรับจากสังคม พบว่า มีข้นั ตอน ดังนี้
จุดเริ่มต้ นสู่ อาชีพการเลีย้ งโคขุน
พื้นฐานครอบครัวเดิมของเกษตรกรต้นแบบคนที่1 ประกอบอาชี พทําไร่ ทํานา การเลี้ยง
สัตว์โคเป็ นเพียงการเลี้ยงปล่อยทุ่งทัว่ ไป ช่วงประมาณก่อนปี พ.ศ.2543 ขณะนั้นรายได้จากการทํานา
ไม่เพียงพอ จึงคิดหาทางเพิม่ รายได้ของครอบครัว โดยการเลี้ยงโคเนื้อแบบขุนเพื่อส่ งตลาดเนื้อคุณภาพ
เป็ นอาชีพเสริ ม นอกเหนื อจากการทํานา เนื่ องจากได้รับคําแนะนําจากปศุสัตว์จงั หวัดในขณะนั้น ที่ลง
พื้นที่เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรเลี้ยงโคขุนเป็ นอาชีพ จึงได้จุดประกายความคิดให้มองเห็นโอกาสในด้าน
รายได้จากการขายเนื้ อโคคุณภาพที่มีราคาดี และมีสหกรณ์โพนฯยางคํา เป็ นแหล่งรับซื้ อโคที่แน่ นอน
และอยูใ่ นพื้นที่ จึงสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา และเริ่ มต้นการเลี้ยงในระยะแรกจาก โค
เพียง 2 ตัว ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่1 กล่าวว่า “ ที่ปศุสัตว์ เพิ่นมาบอก ก็เฮ้ ดวัวขายกับสหกรณ์ ราคาสิดี
หลายกว่ า ตอนนั้น เลีย้ งแนวได๋ เพิน่ ก็สอน ก็ อยู่ไกล้ ๆตรงนี้ ผมก็เว่ า ตอนนั้นก็คิด เฮ็ดน้ อยๆ แต่ ก่อนเลีย้ งวัวบ่
มีราคา แต่ ขนุ แล้ ว ขายแล้ ว ง่ าย ตลาดรั บซื ้อหมดก็มนั ก็บ่น่าย่ าน”

เกิดการแสวงหาความรู้
เมื่อเกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 ตัดสิ นใจหันมาเลี้ยงโคขุนเป็ นอาชี พเสริ ม จึ งเริ่ มมีการหา
ความรู ้ ความรู ้และประสบการณ์ที่มีเดิมของเกษตรกรต้นแบบคนที่1 เป็ นการเลี้ยงโคเนื้อแบบทัว่ ไป คือ
ปล่อยตามธรรมชาติ วิธีการหาความรู ้เริ่ มต้นจากการพูดคุยกับบุคคลที่รู้จกั เช่น เพื่อนเกษตรกร การขอ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โพนยางคํา และ หาดูตวั อย่างผูท้ ี่มีการเลี้ยงโคขุนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่ ง
อดี ตยังไม่มีผูเ้ ลี้ยงจํานวนมากนัก เกษตรกรหากสนิ ท หรื อ คุน้ เคยอันดี ต่อกันก็อาจไม่เปิ ดเผยข้อมูล
เท่าใดนัก ดังที่ ภรรยาเกษตรกรต้นแบบคนที่1 กล่าวว่า “ เราเต็มใจช่ วย มาเลย เพราะตอนเริ่มแรก เรา
เริ่ มจากคนไม่ ร้ ู ตอนนั้นถามใครก็ไม่ ค่อยบอกกันเท่ าไหร่ เค้ าบอกเราบางเรื่ อง อย่ างอาหาร แต่ พอเราทําวัวเรา
ไม่ ดี แต่ เค้ าทําวัวเค้ ากินดี บอกผิดก็มี ตอนนั้นก็คิดเลย กลัวเราเลีย้ งแข่ งกับเค้ า”

อย่างไรก็ตาม ความรู ้ ส่วนใหญ่ในกระบวนการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 1
ได้มาจาก การเข้าอบรมกับสหกรณ์ฯโพนยางคํา ที่มีการให้ความรู ้กบั สมาชิก ดังที่ เกษตรกรต้นแบบ
คนที่1 กล่าวว่า “ ตอนแรกเนี่ย ตั้งแต่ ผมเป็ นสมาชิกใหม่ ๆ อบรมกับฟรั งซัวร์ เพิน่ ให้ เลี้ยง เพิน่ สอนเลี้ยง มา
ตั้งแต่ ผสมเทียมได้ ลกู วัว ตอนนั้นคือซิ เมนทอล เลีย้ งตั้งแต่ แรก 18 ถึงขาย”

นอกจากเข้าอบรมกับทางสหกรณ์ ฯ โพนยางคํา แล้ว เกษตรกรต้น แบบคนที่ 1 เข้าร่ ว ม
กิจกรรมที่หน่ วยงานปศุสัตว์จงั หวัด หรื อสถาบันการศึกษา ต่างๆ จัดขึ้น เช่น การจัดประชุมสัมมนา
งานนิทรรศการเผยแพร่ ความรู ้ การจัดการประกวดโค โครงการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานต่างๆ ดัง
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ตัวอย่างที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่1 กล่าวว่า “ ความรู้ เหล่ านี ้ ก็คือ หนึ่งจากที่เราได้ เจอฟรังซัวร์ ผมเข้ าเป็ น
สมาชิกใหม่ ๆ ก่ ะอบรมเด๋ ที่ได๋ มีเบิ่งอย่างทําบัญชี ทํามาตรฐานฟาร์ ม แล้ วก็ได้ ความรู้ จากพวกราชภัฏ แล้ วก็ ม.
เกษตร เกษตรสกล แต่ อดีตแรกเริ่มน่ ะบางเขน บางเขนน่ ะ ไปเบิ่งกรุ งเทพก็ไป งานเกษตร งานประกวดโค ผม
ไป แล้ วก็อาจารย์ เค้ าก็ตามมา เค้ าก็มาแนะนําเรา จนนิสิตที่เพิ่นมาอยู่กับเรา”

นําความรู้ ทไี่ ด้ มาใหม่ เทียบเคียงกับประสบการเดิมของตนเอง
ความรู ้หรื อคําแนะนําที่ได้รับมาแต่ละครั้ง พบว่า เกษตรกรต้นแบบคนที่1จะนํามาเล่าสู่คน
ในครอบครัว คือ ภรรยา มาพูดคุยปรึ กษากัน และพบว่า จะไม่เป็ นการรับความรู ้ใหม่ๆมาปฏิบตั ิตาม
ในทันทีทุกเรื่ อง จะคิดเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์เดิมของตนเอง ก่อนการตัดสิ นใจทําตาม และพบว่า
เกษตรกรเองนัน่ ไม่ได้เชื่อในความรู ้ หรื อ คําแนะนําในทุกเรื่ อง ดังที่เกษตรกรต้นแบบคนที่1 กล่าวว่า “
ต้ องมาเว่ ากันก่อน ก่ ะป้ าเค้ าเนี้ย คุยกันหล่ ะ ก็อย่ าง หนึ่งการเฮ็ดคอกวัวอ่ ะเนาะ ที่ผมรู้ จักคือ คุณ..(เอ่ ยชื่ อ)..
ผู้จัดการสหกรณ์ เครื อข่ ายโคเนือ้ จํากัด(Max Beef) เพิน่ มาเห็นคอกวัวผมแล้ วเพิน่ ว่ าเฮ็ดแบบนี้บ่ได้ เนาะ มัน
ทรมานสัตว์ ลาวก็ว่าลาวเก่ ง (เขาก็ว่าเขาเก่ง) แต่ ผมว่ าผมเก่ งกว่ าลาว (เขา) เพิ่นว่ าทําอย่ างนีม้ นั ทรมานสัตว์
ต้ องปล่ อยให้ มนั ออกกําลังกาย ผมเคยเลีย้ งมาแล้ ว ก็คิด โอ้ ย บ่ ได้ ผิด วัวพวกนีอ้ อกกําลังกายบ่ ได้ ออกหลายบ่
ได้ ”

ทดลองทําด้ วยตนเอง
ความรู ้หรื อคําแนะนําที่ได้รับมาแต่ละครั้ง หลังจากมีการพูดคุยกับคนในครอบครัวแล้ว หาก
เป็ นเรื่ องที่ สนใจ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 จะนํามาลองทําด้วยตนเอง และ พบว่า มี การทําซํ้า หรื อ
ปรับเปลี่ยน หาวิธีให้เหมาะสมกับตนเอง ดังที่เกษตรกรต้นแบบคนที่1 กล่าวว่า “ คือประสบการณ์ ของ
ผมเอง เลีย้ งผิดเลีย้ งพลาด ผมก็เออมันต้ องลอง เรี ยนรู้ ด้วยตัวเองนั่นแหล่ ะ ยอมทดลองสู ตรอาหารเอง เททิ้งก็
เยอะแยะ ทดลอง แล้ วก็บัดนี้ก็ ทางมหาลัยเค้ ามาบอก ตัวนี้บ่ได้ เด้ อ ตัวนี้มันดิบมันเป็ นพิษ ต้ องเฮ็ดแนวนั้น ๆ
น่ ะ ผมรู้ แล้ วก็เอามาปรั บใช้ ของผมเอง... ผมใช้ ของผมเองนี่ล่ะ ผสมอาหาร ผสมมือเอง คือพูดง่ าย ๆ ว่ าเราซื ้อ
วัตถุดิบมาเลย แล้ วเราก็เอามาบดเอง เครื องบดนี่ หล่ ะ บดมัน บดเม็ดข้ าวโพด อ้ อยทุกอย่ าง คื อของเราทําก่ อน
ทําก่ อนแล้ วค่ อยบอกคนต่ อ ๆ ไปว่ า เออตัวนี ก้ ินได้ นะ กินได้ ปริ มาณเท่ านีน้ ะ อายุการหมัก การตากแห้ ง การ
เก็บ เท่ านั้น ๆ มีแดดถึงจะเก็บได้ นี่ ต้ องเฮ็ดแนวได๋ เราไม่ ได้ เชื่อหมด ทดลองเอง อย่ าง ดร...(เอ่ ยชื่ อ) เฮ็ดมา
ให้ ผม ลาวเก่ ง ลาวจบด้ านวิศวการ ลาวก็มาบอกว่ าเลีย้ ง นั่น ๆๆ แต่ ของผมก็เลี้ยงแบบของผม ทําสู ตรของ ดร.
บ้ าง ปรับทําสู ตรของเราบ้ าง”

นําความรู้ทไี่ ด้ ไปใช้ เปลีย่ นแปลงกระบวนการเลีย้ ง
เมื่อมีการนําความรู ้ที่ได้รับมาลองทํา ลองปรับเปลี่ยน จนได้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นวิธีการที่ได้ผล ตามที่
ตนเองเห็นว่าดี เหมาะสม เกษตรกรต้นแบบคนที่1 จะนําวิธีการนั้นไปใช้ ในกระบวนการเลี้ยงโคของ
ตนเองอย่างต่อเนื่ อง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนระยะเวลาในการให้แม่โคออกจากลูกโคจากเดิม ใช้เวลา 1
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ปี เปลี่ยนเป็ น 5-6 เดือน เพื่อให้แม่โคพร้อมผสมพันธุ์รอบใหม่ได้เร็ วขึ้น ดังที่เกษตรกรต้นแบบคนที่1
กล่าวว่า “ พอลูกมันออกมาแล้ ว เราก็เลีย้ งดูมัน ถ่ ายพยาธิ มัน หาแร่ ก้ อนให้ กิน ให้ กินตลอดอยู่ครั บ ส่ วนมาก
เขาก็ให้ กินเหมิดอยู่ล่ะ แล้ วก็หลังจากนั้นก็ 5-6 เดือนก็แยกออกจากแม่ น่ะ พยายามแยกออกจากแม่ ด้วยการ
เฮ็ดคอกน้ อย ๆ ไว้ แม่ มันสิ ได้ เป็ นสั ดไว จริ งๆแล้ ว ตามวิชาการเขาก็บอก4-5 เดือน อย่ างนั้น แต่ ก่อนผมเคย
เอาไว้ เป็ นปี มันก็บ่ยอมเป็ นสัด ลูกมันจะกินนมตลอด แม่ ก็ไม่ มีเวลาน่ ะ ก็เลยทําตามเขาเว้ า แยกลูกมันเนี่ย แม่
มันจะเป็ นสัดขึน้ เร็ว แยกแล้ วอีกเดือนสองเดือนเราก็ผสมรอบใหม่ ได้ สามปี สิได้ ลกู สองเทือ (สองครั้ง)”

เกิดการสะสมความรู้ ใหม่ ของเกษตรกรเอง
ความรู ้ใหม่ของเกษตรกรต้นแบบคนที่1 พบว่าสะท้อนให้เห็นจากการปฏิบตั ิในกระบวนการ
เลี้ ย งโคขุน ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป กลายเป็ นประสบการณ์ ใ หม่ ที่ ส ะสมอยู่ใ นตัว เอง สั ง เกตจาก การที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่1 เล่าถึงวิธีการดู การสังเกต ขั้นตอนการเลี้ยงโคขุน จากประสบการณ์ของตนที่
ผ่านมา เช่ น การเล่าถึงวิธีสังเกตโครงสร้างโคที่ดีดว้ ยสายตาจากภายนอก ที่เล่ารายละเอียดได้อย่าง
ชัดเจน มีการใช้โมเดลจําลองประกอบในการอธิบาย ดังที่เกษตรกรต้นแบบคนที่1 กล่าวว่า “ กะ หลัก ๆ
ก็ต้องเบิ่ งวัวเป็ น ต้ องมี ความรู้ ในเรื่ องของการดูสายพันธุ์ โอ้ ย ไปเอาหุ่ นมาเลยไพร โอ้ ย ยาวเลยเรื่ องนี ม้ ัน
ละเอี ยด บางคนสิ ขาดทุนย้ อนเรื่ องพวกนีล้ ่ ะมาดูตัวอย่ างเลยจะเว้ าให้ เห็น...หุ่นนีส้ หกรณ์ ให้ มาเอาไว้ เบิ่งเอาไว้
สอนเลย”
“ ถ้ าตอนเราซื ้อเข้ าที แรกเนี่ ย คื อลักษณะนี ้ คื อ หนึ่ ง ไหล่ กว้ าง ๆ บ่ แม่ นมันไหล่ แคบ สองหางก้ น
มันนี่ ก็พยายามให้ มันสู งกว่ าทางหน้ า เวลาเบิ่งวัวสิ เอามาเลีย้ งน่ ะ ถ้ าก้ นตํา่ กว่ าข้ างหน้ านี่ จบเลย ดูเวลามัน
ก้ มน่ ะครั บ ก้ มเนี่ ย ก้ นตรงนีม้ ันจะโยง ๆ ขึน้ มันอ้ วนได้ …แล้ วท้ ายมันก็คือกัน ท้ ายมันนี่ ก็ ให้ มันเว้ าคือนี่ครั บ
ถึงสิ ถืกต้ อง เล็บก็ต้องให้ มันตรง ให้ เล็บตรงบ่ แม่ นเล็กเป็นแผ่ น ถ้ าเล็บเป็ นแผ่ นมานี่ ถ้ ากีบเล็บยานแล้ วเวลา
มันอ้ วนมันสิ รับนํา้ หนักบ่ ได้ ครั บ คือถ้ าบ่ ตรงนี ้ มันสิ เรี ยกว่ าวัวพิการแล้ วครั บ ถ้ าคนเบิ่งบ่ เป็ น บ่ ร้ ู เรื่ องเลย…”

ภาพที่ 1 การอธิบายลักษณะโคที่ดีผา่ น หุ่นจําลอง ของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 1
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มีการบอกต่ อสิ่ งทีต่ นเองรู้ไปสู่ คนอืน่ ๆ
เกษตรกรต้นแบบคนที่1และภรรยา เมื่อเริ่ มมีวิธีการเลี้ยงที่ได้ผลดีและเริ่ มเป็ นที่รู้จกั ทําให้มีคน
ที่สนใจมาสอบถามขอข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่งเกษตรกรต้นแบบคนที่1 และภรรยาเป็ นผูท้ ี่ยนิ ดีให้
ความรู ้ คําแนะนํากับบุคคลอื่นๆ ดังที่ ภรรยาเกษตรกรต้นแบบคนที่1 กล่าวว่า “ ที่จริ งลุงกับป้ าน่ ะ ทํามา
ตั้งนมตั้งนานแล้ ว ไม่ ได้ ทาํ แบบว่ าเป็ นครู เป็ นโรงเรี ยนอะไรแบบนีน้ ะ คือคนเข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ นี่ล่ะค่ ะ ไม่ ร้ ู
ว่ ากี่ปีแล้ ว ใครมาเราก็ให้ ความรู้ เราต้ อนรับตั้งแต่ ยาจก ยันรัฐมนตรี เราอยากบอกอยากให้ นะ ”

ความรู ้และประสบการณ์ที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่1และภรรยา นํามาบอกต่อให้คนที่สนใจ
ส่ วนใหญ่ พบว่า เป็ นสิ่ งที่ เกิดจากประสบการณ์ตรง ที่ได้จากการทดลองทํา และเห็นว่าได้ผลดี ดังที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่1 กล่าวว่า“ คือประสบการณ์ ของผมเอง เลีย้ งผิดเลีย้ งพลาด ผมก็เออมันต้ องลอง
เรี ยนรู้ ด้ วยตัวเองนั่นแหล่ ะ ยอมทดลองสูตรอาหารเอง เททิง้ ก็เยอะแยะ ทดลอง แล้ วก็บัดนีก้ ็ ทางมหาลัยเค้ ามา
บอก ตัวนีบ้ ่ ได้ เด้ อ ตัวนีม้ นั ดิบมันเป็ นพิษ ต้ องเฮ็ดแนวนั้น ๆ น่ ะ ผมรู้ แล้ วก็เอามาปรั บใช้ ของผมเอง...ผมใช้
ของผมเองนี่ล่ะ ผสมอาหาร ผสมมือเอง คือพูดง่ าย ๆ ว่ าเราซื ้อวัตถุดิบมาเลย แล้ วเราก็เอามาบดเอง เครื องบด
นี่หล่ ะ บดมัน บดเม็ดข้ าวโพด อ้ อยทุกอย่ าง คือของเราทําก่อน ทําก่ อนแล้ วค่ อยบอกคนต่ อ ๆ ไปว่ า เออตัวนี้กนิ
ได้ นะ กินได้ ปริมาณเท่ านี้นะ อายุการหมัก การตากแห้ ง การเก็บ เท่ านั้น ๆ มีแดดถึงจะเก็บได้ นี่ ต้ องเฮ็ดแนวได๋
...”

เริ่มมีการจัดเก็บความรู้ เพือ่ การถ่ ายทอด
ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2543 เป็ นต้นมา การเลี้ ยงโคขุนกลายเป็ นอาชี พหลักของครอบครั วเกษตรกร
ต้นแบบคนที่1 ที่สร้างรายได้มีกาํ ไรหลักแสนในแต่ละปี ละ จนทําให้ประสบความสําเร็ จ กลายเป็ นที่
ยอมรับ ทั้งจากเพื่อนเกษตรกร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรื อ บุคคลที่สนใจ ทําให้เกษตรกรต้นแบบคนที่1 มี
โอกาสเป็ นผูแ้ นะนําให้ความรู ้กบั บุคคลอื่นอยูเ่ รื่ อยๆ และในช่วงปี พ.ศ.2547 เกษตรกรต้นแบบคนที่1
ได้เข้าอบรม ประกาศนียบัตร อบรมหลักสู ตร “เกษตรกรวิทยากรปศุสัตว์” ทําให้เกิดการเก็บรวบรวม
ความรู ้ เพื่อแนะนําสู่ บุคคลอื่นที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจนมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้ามามีส่วน
ช่วย เช่น มีการจัดทําพื้นที่ฟาร์ ม และบ้านให้เป็ นสัดส่ วนเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ มีพ้ืนที่รองรับผูม้ าเยี่ยม
ชมที่เป็ นหมู่คณะ มีการจัดทําแผ่นพับ แสดงป้ าย แสดงข้อมูล ความรู ้ดา้ นการคัดเลือกโคเข้าขุน ที่
ชัดเจน ดังตัวอย่างในภาพที่ 2 และภาพที่ 3
จากการที่เกษตรกรต้นแบบคนที่1 ผูท้ ่ีประสบความสําเร็ จในอาชี พ และ มีส่วนช่วยส่ งเสริ ม
ชาวบ้านให้หันมาสนใจการเลี้ยงโคเนื้ อเป็ นอาชีพมากขึ้น ทําให้ได้รางวัลต่างๆ มากมาย และได้รางวัล
เกษตรกรดี เด่ นแห่ งชาติ (สาขาอาชี พเลี้ ยงสัตว์) กรมปศุสัตว์ ประจําปี 2549 ประเภทผูเ้ ลี้ ยงโคขุน
ฟาร์มของเกษตรกรต้นแบบคนที่1ได้รับการยกย่องเป็ นฟาร์มมาตรฐาน และจัดตั้งเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบ
การเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยีย่ ม กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับผูท้ ี่สนใจ
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ภาพที่2 แผ่นพับเผยแพร่ ความรู ้ เรื่ อง ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน ของเกษตรกรต้นแบบคนที่1

ภาพที่ 3 โปสเตอร์ให้ความรู ้ที่เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 ในบริ เวณบ้าน
ปั จจุบนั มีผมู ้ าศึกษาดูงาน มาขอความรู ้อย่างต่อเนื่ องในรู ปแบบต่างๆ เช่น เกษตรกรที่สนใจ
เดินทางมาด้วยตัวเองหรื อมาเป็ นหมู่คณะ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เช่ นจากเวียดนาม ลาว
เอธิ โ อเปี ย ญี่ ปุ่ น ฝรั่ ง เศส รวมถึ ง เป็ นที่ ฝึ กงานสํา หรั บ นิ สิ ต ในสาขาด้า นปศุ สั ต ว์ และ เป็ นแหล่ ง
ทดลองวิจยั ของ คณาจารย์และนักวิชาการ จากสถาบันหน่วยงานหลายแหล่ง ดังที่เกษตรกรต้นแบบคน
ที่1 กล่าวว่า “ บางประเทศก็เคยมาครั บ แล้ วก็บ่เคยคิดราคา นิสิต นักศึกษา ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก มี
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เอกสาร สมุดเยี่ยมนํา เก็บไว้ จนหนูกดั ขาดแล้ ว ตั้งแต่ พ.ศ.2543 44 45 มาเริ่ ม ปี พ.ศ.2546 เริ่ มหลาย
ขึ้น ๆ ครั บ ... “
ยังคงต้ องการพัฒนาความรู้เพือ่ การปรับตัว
แม้ได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูม้ ีประสบการณ์และประสบความสําเร็ จในอาชี พการเลี้ยงโคขุน
แต่ เกษตรกรต้นแบบคนที่1 ยังคงให้ความสําคัญกับการปรับตัวของเกษตรกรที่ตอ้ งมีความรู ้เพื่อการ
ปรับตัวต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั ตัวอย่างเช่ น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาโคซื้ อขายในตลาด ซึ่ ง
กระทบต่อต้นทุนของเกษตรกรในการซื้อโคเข้าขุน ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่1 กล่าวว่า “... ผมลอง
พยายามเบิ่ง กระตุ้นให้ แจ้ งให้ ทางสหกรณ์ ว่าเขามาหาซื้อวัวนั่นเด๋ เขาสิ มายาดเอาวัว มันสิ เหมิดเด๋ วัวเฮา วัว
มันน้ อย แต่ มันบ่ ใช่ แค่ นั่น (เขาจะมาแย่ งวัวเรา วัวทางเราจะหมดนะ) สุ ดท้ ายชาวบ้ านก็อยากได้ เงินเนาะ วัวก็
เลยขาดแคลนเนาะ วัวเฮา และอีกข้ างหน้ านี้คงสิขาดหลายครั บ (ในอนาคตข้ างหน้ ามีแนวโน้ มว่ าจะขาดแคลน
มากครั บ)...ก็คยุ กับสหกรณ์ จะแก้ ยงั ไง สอนชาวบ้ านคิด ให้ ร้ ู ปรับวิธีกนั ยังไงสิอยากรู้”

โดยสรุ ป กระบวนการจัดการความรู ้ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของ เกษตรกรต้นแบบคนที่1 ตั้งแต่
แรกเริ่ มประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ จนได้รับการยอมรับจากสังคม พบว่า สรุ ปเป็ นขั้นตอน
ได้ตามแผนภาพที่ 24 ดังนี้
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จุดเริ่ มของการ
เปลี่ยนแปลง
สู่การเลี้ยงโคขุน

สาเหตุ: สภาพปั ญหารายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอ
ได้รับการแนะนําจากปศุสัตว์จงั หวัด
จึงเกิดการมองเห็นโอกาสในการเพิ่มรายได้
ต้องการความรู้เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
แหล่งความรู ้ : จากบุคคล / จากหน่วยงาน

การแสวงหาความรู ้

การเทียบเคียง
ความรู้เดิม

เผยแพร่ บอกต่อ

วิธีการ : พูดคุย อบรม ดูงาน

พูดคุยกับคนในครอบครัว

ไม่เชื่อ/ไม่ทํา
ทดลองทํา

รับคณะดูงาน เป็ นวิทยากร
เป็ นแหล่งฝึ กงานนิสิต
จัดเก็บความรู ้ที่เห็นชัดเจน
แผ่นพับ
แผ่นความรู้
โปสเตอร์

ปรับเปลี่ยนลองทําซํ้า

สะสมความรู้ใหม่
ในตัวเอง

ความรู้เดิม+ความรู ้ใหม่
เห็นผล และยอมรับ
นําความรู้ที่ได้ไปใช้เปลี่ยนแปลง
อาชีพของครอบครัว

การเลี้ยงโคขุนกลายเป็ นอาชีพหลัก

ฟาร์มกลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้

แผนภาพที่ 24 กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่1
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เกษตรกรต้ นแบบคนที่ 2 (จังหวัดยโสธร)
1. ข้ อมูลข้ อมูลส่ วนบุคคล สภาพการเลีย้ งทัว่ ไป
ผูว้ ิจยั ได้พบ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 เกษตรกรดีเด่นแห่ งชาติ (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์) กรมปศุ
สัตว์ ประจําปี 2547 ประเภทผูเ้ ลี้ยงโคขุน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-13.00 น. ณ บ้าน
ของเกษตรกรต้นแบบคนที่2 ในตําบลหนองแหน อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เมื่อถึงเวลานัดหมาย ได้
พบกับ ภรรยาของเกษตรกรต้นแบบคนที่2 ได้เดินทางมารับ ผูว้ ิจยั และนําทางไปสู่ที่บา้ น
เมื่อเดินทางมาถึงที่บา้ น ได้พบกับเกษตรกรต้นแบบคนที่2 รอต้อนรับอยู่ บ้านของเกษตรกร
ต้นแบบคนที่2 เป็ นบ้านไม้หลังใหญ่ที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่บริ เวณกว้าง มีใต้ถุนเปิ ดโล่งโปร่ งเป็ นพื้นที่ทาํ ครัว
และ แบ่งส่ วนรับแขกที่แวะมานัง่ พูดคุยได้ มีโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เต็มไปด้วยเอกสารเป็ นมุมทํางานเล็กๆ
มุมหนึ่ง
เกษตรกรต้นแบบคนที่2ได้เดินนําไปนัง่ สนทนาที่บริ เวณอาคารที่ห่างไปจากตัวบ้านเพียง
เล็กน้อย เป็ นอาคารเปิ ดโล่งโปร่ ง มีโต๊ะไม้ยาวขนาดใหญ่ และมีเก้าอี้พลาสติกจํานวนมากที่วางเรี ยง
ราย มองโดยรอบจะเห็นภาพโปสเตอร์ของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค ผลงานรางวัล และข้อมูลความรู ้
ต่างๆ แขวนอยูโ่ ดยรอบ ให้บรรยากาศการเป็ นสถานที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เกษตรกรได้เป็ นอย่างดี
ถัดจากอาคาร เดินออกไปทางด้านหลังจะเห็นเป็ นพื้นที่บริ เวณคอกโคขุน ขนาดพื้นที่กว้าง ที่มีท้ งั คอก
ขังรวม และ คอกยืนโรงเดี่ยว ที่มีโคอยูเ่ ต็มพื้นที่ เมื่อมองย้อนไปทางประตูหน้าบ้าน เป็ นประตูไม้เปิ ด
โล่งขนาดกว้าง ที่รถบรรทุกโคขนาดใหญ่สามารถวิ่งเข้าออกได้อย่างสะดวก บริ เวณใกล้กบั ประตู มี
โรงเก็บกระสอบอาหารหยาบ อาหารข้น ที่เกษตรกรต้นแบบคนที่2 สัง่ มาไว้เพื่อบริ การให้กบั สมาชิก
กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโค ที่จะแวะเวียนมาซื้ออยูเ่ ป็ นประจํา
เมื่อถึงเวลา เกษตรกรต้นแบบคนที่2 และภรรยา ได้มานัง่ พูดคุยกับผูว้ ิจยั ทั้งสองท่านดูอยูใ่ น
วัยกลางคน ให้การต้อนรับยิม้ แย้มแจ่มใส แบบเป็ นกันเอง ทั้งสองท่านแต่งกายคล้ายชุดคาวบอย เป็ น
การเพิ่มบรรยากาศการสัมภาษณ์ได้เป็ นอย่างดี ปัจจุบนั ทั้งสองท่านมีอายุ 46 ปี จบการศึกษาจากที่
เดียวกันในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคเกษตรกรรม วิชาเอกโคเนื้อกระบือ จาก วิทยาลัย
เกษตรกรรมศรี สะเกษ มีบุตร 2 คน คนโตเป็ นชาย อายุ 24 ปี จบปริ ญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคนเล็กเป็ นหญิง กําลังเรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่3
ความเป็ นมาและสภาพการเลีย้ งในปัจจุบัน
เริ่ มต้น เกษตรกรต้นแบบคนที่2 เล่าว่า อดีต ครอบครัวทําเกษตรกร ทําไร่ ทาํ นาเป็ นหลัก มีการ
เลี้ยงโคเนื้ อเป็ นอาชี พเสริ มเพียงไม่กี่ตวั เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติทวั่ ไปไม่เป็ นรู ปแบบ ไม่มีการ
พัฒนาสายพันธุ์ เลี้ยงขายตลาดท้องถิ่นทัว่ ไป ต่อมา หลังจากเรี ยนจบหลักสู ตรเกษตรกรรม ด้านสัตว์
ใหญ่ เกี่ยวกับโคเนื้ อโคกระบือ ได้มีโอกาสเข้าทํางานที่สหกรณ์ฯโพนยางคํา ในแผนกทุ่งหญ้าเลี้ยง
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สัตว์ เป็ นเวลา 2 ปี จึงเริ่ มมีแนวคิดที่จะเลี้ยงโคขุน ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเนื้ อโคขุนใน
ขณะนั้น
ต่อมา ช่วงปี พ.ศ.2532 ได้ยา้ ยมาตั้งครอบครัวที่ตาํ บลหนองแหน อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
และสังเกตว่า เกษตรกรในพื้นที่บา้ นหนองแหน มีการเลี้ยงโคเป็ นอาชีพเสริ มกันมาก แต่เป็ นการเลี้ยง
แบบปล่อยทุ่งตามธรรมชาติ จึงเริ่ มคิดที่จะนําความรู ้ที่มี มาส่ งเสริ มให้เกษตรกรในพื้นที่หนั มาเลี้ยงโค
ขุน เพื่อเพิ่มรายได้ จึงเริ่ มเข้าสู่ เส้นทางการเลี้ยงโคขุนของครอบครัว จนเกิดเป็ นกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค
หนองแหนมาจนปัจจุบนั
การเลี้ยงโคขุนช่วงเริ่ มต้น เกษตรกรต้นแบบคนที่2 และภรรยา เล่าว่า มีความพยายามแนะนํา
ให้เกษตรกรในพื้นที่หนองแหน เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโคจากเดิมมาเป็ นการเลี้ยงขุน แต่พบว่า เกษตรกร
ในพื้นที่ ไม่มีความเชื่ อในเรื่ องการเลี้ยงโคแบบขุนยืนโรง เนื่ องจาก ในขณะนั้น วิธีการเลี้ ยงโคเนื้ อ
ดั้งเดิม จะใช้การเลี้ยงแบบ เป็ นโคพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์พ้ืนบ้านที่ปล่อยผสมพันธุ์กนั เอง ตามธรรมชาติ ลูก
โคที่ได้เลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติ ตามสภาพพื้นที่ แต่การเลี้ยงขุน เกษตรกรต้นแบบคนที่2 ต้องการ
ส่ งเสริ มให้เริ่ มต้นจาก การคัดสายพันธุ์โคเป็ นอันดับแรก โดยวิธีการผสมเทียม การเปลี่ยนแม่พนั ธุ์ ซึ่ ง
ยังไม่เป็ นที่รู้จกั และยังไม่มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้ามาส่ งเสริ มมากนัก ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 และ
ภรรยา กล่าวว่า
“ครั้ งแรกที่มาทําเรื่ องของการผสมเทียมนะ เรามาเริ่ มทํานี่เราวางพืน้ ฐานก่ อนนะ เราต้ องเริ่ มจาก
การผสมเทียมเปลี่ยนแม่ พันธุ์ก่อน ต้ องปรั บปรุ งพันธ์ ก่อน…ของเรานี่เราจะผสมเทียม เพื่อเอาสาย
พันธุ์อื่นมา เกิดการต่ อต้ านว่ า แค่ หลอดเล็กๆแค่ นี้จะออกมาเป็ นวัวได้ ไง เค้ าก็ไม่ ยอมรับ” (เกษตรกร
ต้ นแบบคนที่2)
“ ตอนนั้น ไม่ เชื่อ ชาวบ้ านไม่ เชื่อเลย พูดยังไงก็ไม่ เชื่อ ” (คุณบุญญาพร)

หาทางเปิ ดใจเกษตรกรในพืน้ ที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่2 และภรรยา จึงกลับมาคิดกันใหม่วา่ ต้องเริ่ มต้นที่การเลี้ยงของ
ตัวเองก่อน ทําให้เกิดผลที่เห็นเป็ นรู ปธรรม โดยการลงมือทดลองเลี้ยงของตัวเอง เพื่อให้เกษตรกรราย
อื่นได้เห็นตัวอย่าง จนเกิดการยอมรับในความรู ้ใหม่ และเกิดการบอกต่อ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่2
กล่าวว่า “ เริ่ มต้ น เราต้ องทําของเราเองก่อน เราต้ องเลี้ยงวัวของเราเองก่ อน ทําตัวอย่ างเองก่ อน คือผสมของ
เรา ให้ ลูกวัวของเราเกิดก่ อน เค้ าเห็น เค้ าก็เริ่ มที่จะสนใจ แต่ ยังไม่ เชื่ อ จนของเราตกลูกออกมา ของเราตกลูก
ออกมายังไม่ ฮือฮานะ แต่ พอของชาวบ้ านเค้ าตกลูกออกมา เค้ าถึงเชื่ อ ฮื อฮาว่ ามันได้ จริ ง เออหลอดเล็กๆ มัน
เป็ นตัววัวได้ นะ จากนั้นเริ่มบอกต่ อเป็ นปากต่ อปาก ”
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เริ่มต้ นจากตัวเอง
เกษตรกรต้นแบบคนที่2 จึงเริ่ มศึกษาข้อมูล ดูโอกาส ความต้องการเนื้ อโคขุนของตลาด สภาพ
พื้นที่ความเหมาะสมในการเลี้ยง จึงได้วางแผนที่จะเลี้ยงเพื่อส่ งตลาดสหกรณ์ฯโพนยางคํา โดยเริ่ มจาก
การนําสายพันธุ์เลือดยุโรป เช่น ชาโรเลส์ ซิมเมนท่อล ลีมูซีน มาผสม กับโคแม่พนั ธุ์บรามัน เนื่องจาก
มีความเหมาะสมในแง่ของโครงสร้าง ไขมันแทรกที่จะผลิตเป็ นเนื้ อระดับคุณภาพ เมื่อได้โคลูกผสม
ออกมาในช่วงแรก เกษตรกรในพื้นที่ยงั คงไม่เชื่อถือ ยังไม่เข้าใจถึงเรื่ องตลาดเนื้อโค เกษตรกรต้นแบบ
คนที่2 จึงพาเกษตรกรที่สนใจไปดูงานที่สหกรณ์ฯโพนยางคํา ให้เห็นโอกาสในเรื่ องของราคาตลาด จึง
เริ่ มเกิ ดการรวมตัวกันของเกษตรกรที่สนใจ เริ่ มจากเพียงไม่กี่ราย ที่กลับไปลองเลี้ยง แต่ยงั ไม่ได้ผล
เท่าที่ควร จนช่ วงปี พ.ศ. 2542– 2543 ด้วยความต้องการเนื้ อโคขุนคุณภาพของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
เกษตรกรที่สนใจจึงเริ่ มรวมกลุ่มกันใหม่ เกิดเป็ นกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคหนองแหนอย่างเป็ นรู ปธรรม เริ่ มแรกมี
สมาชิก จํานวน 33 คน มีการนําสมาชิกไปศึกษาดูงาน ทําการตลาดเชื่อมโยงกับสหกรณ์ฯโพนยางคํา
เริ่ มวางพื้นฐานอาชี พการเลี้ ยงโคขุนอย่างเป็ นระบบ ร่ วมกันลงหุ ้น เริ่ มวางแนวทางการเรี ยนรู ้ ของ
สมาชิ กในกลุ่มด้วยกัน คือ ทุกคนต้องยอมรับที่จะมาทดลองเลี้ยงร่ วมกัน โดยใช้สถานที่เลี้ยง คือ บ้าน
เกษตรกรต้นแบบคนที่2 เป็ นแหล่งทดลอง ดังที่ภรรยาเกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 กล่าวว่า “...เริ่ มต้ นครั้ ง
แรก 33 คน ลงหุ้นกันคนละ 2,000 ได้ เงิน 6,600 เราเอาเงินตรงนีม้ าทําเป็ นตัวอย่ าง มาแยกเงินออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนหนึ่ งเอาไปซื ้อวัวมาขุน เป็ นการทดลองนะ คือ ทดลองขุน ทุกคนต้ องยอมรั บว่ าจะทดลองทําด้ วยกัน
สถานที่ คือ ทีบ่ ้ านเรา เราเป็ นคนดูแล เราอยากให้ เค้ าเห็นว่ าวัวทดลอง เนี๊ย ในการลงทุนมันมีความเสี่ยง เรามา
เลี้ยงร่ วมกันว่ า วัวสองตัวที่ทดลองการขุน เราจะขายได้ ราคาจริ งหรื อเปล่ า เริ่ มทดลอง ซื ้อวัวมา 2 ตัว 30,000
บาท เงินอี กส่ วนเราก็เอาไปซื ้ออาหารสั ตว์ จากโพนยางคํามาให้ วัวกิน อี ก 3,000 แล้ วเหลืออี ก 6,000 เราเอาไว้
เป็ นทุนสํารอง ...”

เริ่มทดลองให้ เห็นวิธีการเลีย้ ง จึงรู้ ว่านี่คอื อาชีพหลักได้
เมื่อเริ่ มการทดลองเลี้ยงอย่างเป็ นระบบ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 มีการทําระบบบัญชี จดบันทึก
ข้อมูล จดบันทึกราคาโคซื้อเข้า ราคาและปริ มาณอาหารที่ใช้เลี้ยง และราคาขาย เพื่อให้สมาชิกเห็น
ข้อมูลชัดเจน โดยเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ มาเป็ นการเลี้ยงขังยืนโรง เปลี่ยนจากให้โคกิน
แต่หญ้า มากินอาหารที่ซ้ือจากสหกรณ์ฯโพนยางคํา ใช้การเลี้ยงภายในระยะเวลา 4 เดือน เพือ่ ให้
สมาชิกได้เห็นผลในระยะเวลาที่ไม่นานมาก ทําให้เกษตรกรหลายคนเริ่ มสนใจแวะเวียนมาดู แต่ยงั ไม่
เชื่อถือ เนื่องจากเป็ นเรื่ องใหม่ในสมัยนั้น เมื่อครบ 4 เดือน จึงส่ งขายให้กบั ทางสหกรณ์ฯโพนยางคํา
แล้วจึงนํารายได้มาลงบัญชี สรุ ปตัวเลขเรี ยกประชุมสมาชิกได้เห็นผลที่เกิดขึ้น จึงเกิดความเข้าใจและ
การยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 กล่าวว่า
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“ วัตถุประสงค์ เราต้ องการให้ สมาชิกเค้ าเห็นว่ า ตัวผอมๆเนี๊ย มาทําการขุนแล้ วกินอาหารของเราซึ่ ง
เกษตรกรไม่ ร้ ู จักมาก่ อน เค้ ารู้ แต่ วัวมันกินหญ้ า ไม่ ร้ ู จักอาหารข้ น พอเราเอาวัว มาขัง ขังเดี่ยวยืนโรง
อยู่ในที่จาํ กัด 4 เดือน ไม่ ไปไหน เราทําให้ เค้ าเห็น ก่ อนนะ ตอนแรก เกษตรกรไม่ เชื่อเค้ าว่ า วัวมัน
ผอม แล้ วยังเอามาขังอีก มันต้ องตายแน่ ถกเถียงปัญหากันสารพัด เพราะเป็ นความรู้ใหม่ ในตอนนั้น
ที่นีพ้ อครบ4เดือน วัวมันอ้ วนขึน้ มาเรื่ อยๆ ชาวบ้ านที่ผ่านไปผ่ านมาก็เริ่ มสนใจแวะเข้ ามาเรื่ อยๆ เอ๊ ะ
ทําไมต้ องขังวัว ขังแล้ วมันกินอะไร มันไม่ ตายหรอ เราก็อธิ บายให้ เค้ า คนทีเ่ ค้ าสนใจก็จะจอดรถดู
ใครผ่ านไปมาบางคนไม่ ได้ เข้ ากลุ่ม ขีร่ ถผ่ านก็แวะมาถาม”
“ พอ4 เดือนเราก็ขาย ขายตอนนั้น ขายให้ โพนยางคํา คือ ชั่งทั้งวัว เป็ นวัวเป็ นมีชีวิต ไม่ ได้ ขายซาก
ขายยกตัวไปเลย ตอนนั้น กิโลละ 51 บาท สอง ตัว แล้ วมาทําบัญชี ว่า เราซื ้อวัว มา 30,000 หั ก
ค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ แล้ วเหลือกําไรให้ เค้ าเห็น ว่ า ประมาณ 7,000 คือเท่ ากับ วัวหนึ่งตัว ทํากําไรให้ เราได้
3,500 บาท นี่ยงั ไม่ รวมขีว้ วั ที่เป็ นผลพลอยได้ ที่ ตีเป็ นมูลค่ าได้ อีก แต่ ตอนนั้นเรายังไม่ รวม ก็ทาํ ให้
เค้ าเห็นว่ าเราขายได้ เท่ านี ้ หั ก ค่ าอาหาร ค่ าเลีย้ งดู ค่ า รถ มันก็ยงั กําไร ให้ เค้ าเห็น เข้ าใจว่ านี่คือ อาชี พ
การเลีย้ งวัวขุน อาหารที่เราซื ้อให้ วัวกิน มันคือการลงทุน เพื่อให้ เกิดเป็ นเนือ้ เพิ่มมูลค่ าเป็ นเนือ้ และ
เลีย้ งแล้ วมีตลาดรองรั บ...”

เกิดเป็ นโรงเรียนการเลีย้ งวัว
จากการเริ่ มต้นรวมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคหนองแหน เกษตรกรต้นแบบคนที่2 ได้มีการส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรทําบัญชีจดบันทึกข้อมูล ต่างๆ พัฒนาการเลี้ยงกันจนกลายเป็ น โรงเรี ยนการเลี้ยงโคขุน
อย่างเป็ นรู ปธรรม โดย เกษตรกรที่จะเข้าร่ วมกลุ่ม หรื อที่คิดจะเลี้ยงโคขุนจะต้องผ่านการอบรมความรู ้
จากเกษตรกรต้นแบบคนที่2 ก่อน เริ่ มตั้งแต่ การรู ้จกั สายพันธุ์ววั อาหาร วิธีการขุน การขาย ราคาต้นทุน
กําไร เน้นสร้างมาตรฐานการเลี้ยงที่ตอ้ งเหมือนกัน หรื อ ใกล้เคียงกัน ที่สาํ คัญในการสอนให้เกษตรกร
เกษตรกรต้นแบบคนที่2 จะถ่ายทอด จากหลักวิชาการให้เป็ นภาษา และวิธีการ ที่เกษตรกรเข้าใจง่าย ทํา
ได้ง่าย ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 กล่าวว่า “...เราเน้ นมาตรฐานการเลีย้ งต้ องเหมือนกันใกล้เคียงกัน
หมด ดูอบรมทีน่ ี่ให้ จบไปเลย เค้ าต้ องรู้ ว่ า วัวตัวนีจ้ ะกินเท่ าไหร่ จะโตเท่ าไหร่ ถึงวันขายต้ องได้ นา้ํ หนัก
เท่ าไหร่ กําไรกี่บาท... เค้ าต้ องวัดนํา้ หนักวัวให้ เป็ นสําคัญนะ เมื่อก่ อนสายวัวไม่ มี จะสอนเค้ าว่ าความยาวของ
วัว จากจุดไหนถึงจุดไหน สอนเค้ า วัดแบบง่ ายๆ เอาความยาวคูณรอบอก สองครั้ งนะ หารด้ วย 300 นํา้ หนัก
ออกมาเป็ นปอนด์ หารด้ วย 24 นํา้ หนักออกมาเป็ นกิโล แล้ วให้ อาหาร 1 เปอร์เซ็นต์ ของนํา้ หนักตัว สําหรั บวัว
ตัวใหญ่ วัวเล็กให้ 1.5 เปอร์เซ็นต์ นี่คือภาษาหลักวิชาการ คือถ้ าให้ คิดตามหลักวิชาการว่ า วัวตัวนี ้ ต้ องการให้
ถึงนํา้ หนักตัว 2.5 เปอร์ เซ็นของนํา้ หนักตัว ต้ องให้ อาหารหยาบ 70 30 ต้ องกินเท่ าไหร่ ชาวบ้ านคํานวณไม่ ได้
เราต้ องทําให้ มนั ง่ ายขึน้ คุณวัดนํา้ หนักเสร็ จปุ๊ ป หนัก 400 กิน 4 กิโลนะ กินฟางไม่ เกิน 8 กิโล ง่ ายมัย้ คือ ถ้าเรา
ทําให้ มันง่ าย ชาวบ้ านทําได้ มันก็ง่ายขึน้ ”
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รวมกลุ่ม เผยแพร่ เพือ่ พัฒนาอาชีพเลีย้ งโค
ภรรยา เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 เล่าเสริ มว่า แรกเริ่ มเลี้ยงโคคิดจะทําของตัวเอง แต่ ด้วยกําลัง
ทุนที่ไม่มากมายนัก หากจะทําตลาดเนื้อโคคุณภาพ และมีปริ มาณโคส่ งขายให้สหกรณ์ฯโพนยางคํา ให้
ได้ตามโควต้าที่ตกลงไว้ตอนนั้น คือ ต้องส่ งโคให้ได้จาํ นวน 50 ตัว ดังนั้น จําเป็ นต้องรวมกลุ่มกับ
เกษตรกรรายอื่น และ ประกอบกับต้องการเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการเลี้ยงโคที่ได้เรี ยนมาเพื่อให้เกษตรกร
ได้มีอาชีพเสริ มได้ จึงเกิดการพยายามรวมกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรผูส้ นใจทั้ง
ในพื้นที่หนองแหน และเกษตรกรที่ทราบข่าวเดินทางมาจากพื้นที่อื่น มาสอบถาม มาศึกษา หรื อ
เดินทางไปดูงานร่ วมกัน ดังที่ ภรรยา เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 กล่าวว่า “…และที่สาํ คัญ พอเราเรี ยนมา
คล้ ายกับเรามีอุดมการณ์ ติดตัวมา ว่ าเราต้ องทํากลุ่มอาชี พ ทําผลงานอะไรที่แตกต่ างกว่ า ชาวบ้ าน ให้ สมกับที่
เราเรี ยนมา ... คนส่ วนใหญ่ บอกเลย ไม่ เชื่ ออะไรง่ ายๆ ยิ่งไม่ เคยเจอเคยได้ ยินมาก่ อน .เราเจอคนไม่ เชื่ อ คนไม่
ฟั ง ว่ าเป็ นเด็กอะไรมา ตอนแรกก็ท้อนะ ว่ ากระแสต่ อต้ าน แอนตีเ้ ราเลยว่ า ที่มาลงหุ้นกับเรา 2,000 เค้ ากลัวมัน
หาย แอนตีเ้ ยอะมาก ตั้ง แต่ ปี 32 เงิน 2,000 เยอะนะ แต่ เราอยากพิสูจน์ เรามุ่งมั่นทีอ่ ยากให้ มันเป็ นรูปธรรม
เราต้ องทําต่ อไป ถึงจะมีปัญหา อุปสรรค ขนาดไหน เราต้ องทํา โดยใช้ ทุนทัง้ แรงกาย แรงทรัพย์ ของเราเนี๊ยห
ล่ ะ เราทํากลุ่มใหญ่ เลยนะ คือเอาคนตําบลอื่นเข้ ามาร่ วมด้ วย เราไม่ ปิดกันว่ า คนเลีย้ งวัวกับเราต้ องอยู่หนอง
แหนเท่ านั้น ใครสนใจเข้ ามาเลย”

กลุ่มในปัจจุบัน
ปั จจุบนั กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงวัวหนองแหนมีจาํ นวนสมาชิ ก 165 คน มีผเู ้ ลี้ยงเป็ นอาชี พหลัก
จํานวน 46 ราย และ ส่ วนอีก 119 ราย เลี้ยงเป็ นอาชีพเสริ มจากการทํานา ทําไร่ มีเครื อข่ายอยูใ่ นพื้นที่ท้ งั
ในจังหวัดศรี สะเกษ ยโสธร และในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน พันธุ์โคเนื้ อที่เลี้ยงขุนในปั จจุบนั เป็ น
สายพันธุ์ชาโรเลส์เป็ นหลัก และ ปั จจุบนั ส่ งเสริ มให้สมาชิกในกลุ่มเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์เพื่อผลิตลูกโคของ
เอง เนื่ องจากการเลี้ยงโคขุนขณะนี้ ประสบปั ญหาการขาดแคลนโคแม่พนั ธุ์ในท้องตลาด ตลาดหลัก
ของกลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์ฯโพนยางคํา สหกรณ์หนองสู ง และมีการขยายส่ งเพิ่มที่ สหกรณ์เครื อข่ายโค
เนื้อ จํากัด(แม็กบีฟ) อีกด้วย
เกษตรกรสมาชิ ก ในกลุ่ ม ของเกษตรกรต้น แบบคนที่ 2 จะเป็ นสมาชิ ก ที่ ส่ง โคขุน ให้กับทั้ง
สหกรณ์ฯโพนยางคํา และ สหกรณ์หนองสู งได้ท้ งั สองแห่ ง จากเดิ มที่กาํ หนดต้องเป็ นสมาชิ กสังกัด
สหกรณ์ส่งเพียงแห่ งเดี ยว แต่ดว้ ยภาวะความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น และราคาที่มีการแข่งขันที่
เพิ่มขึ้น จึงเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรเป็ นทางเลือก ในการเพิ่มช่องทางรายได้มากขึ้น
ในส่ วนฟาร์ มของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 มีโคทั้งหมด 50 ตัว แรงงานหลัก คือ เกษตรกร
ต้นแบบคนที่2 และภรรยา มีแรงงานเสริ มเป็ นระยะๆ มาจาก เกษตรกรที่สนใจขอมาอยูเ่ รี ยนรู ้การเลี้ยง
วัวที่ฟาร์ม มีท้ งั อยูแ่ บบระยะสั้นเป็ นสัปดาห์ และอยูแ่ บบระยะยาวเป็ นเดือน หรื อ เป็ นเกษตรกรสมาชิก
ในกลุ่มที่ มาช่ วยดูแล ซึ่ งทางเกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 จะมีค่าตอบแทนให้ด้วย นอกจากนั้น ที่ นี่ยงั
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เปิ ดรับเป็ นที่ศึกษาดูงานและฝึ กงานให้กบั นิ สิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น จากวิทยาลัย
เกษตรกรรม วิทยาลัยราชมงคลในเขตภาคอีสาน หรื อ จากภาคอื่นๆ ที่มีการเรี ยนการสอนสาขาสัตวบาล
หรื อ สัตวศาสตร์ ก็จะส่ งนิสิตมาฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งที่ฟาร์มของเกษตรกรต้นแบบคนที่2
สถานการณ์ ตลาดโคขุนในปัจจุบัน
ที่ผา่ นมาสถานการณ์ตลาดโคขุนมีท้ งั ช่วงราคาขึ้นลง แต่ในขณะนี้ นโยบายการเปิ ดเสรี อาเซี่ ยน
ส่ งผลให้ป ระเทศเพื่อ นบ้า นมี การนํา เข้าโคไทยเพิ่ มขึ้ น จํานวนมาก ทั้งที่ เ ป็ นโคแม่ พ นั ธุ์ ลูกโค ทั้ง
ประเภทที่ยงั ไม่ได้ขุน และขุนแล้ว มีเส้นทางส่ งออกทางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีพ่อค้าแม่คา้ จากทาง
เขมรเป็ นส่ วนใหญ่จะเข้ามารับซื้ อที่ตลาดนัดโคกระบือ เป็ นแหล่งที่เกษตรกรจะนําโคไปซื้ อขายกันมา
อย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ขณะนี้ แม้ความต้องการซื้อของตลาดเพื่อนบ้านมีสูงขึ้น แต่เกษตรกรกลับ
ประสบปั ญหาการขาดแคลนโค ทั้งโคแม่พนั ธุ์ ลูกโค เนื่ องจาก จํานวนผูเ้ ลี้ยงที่ลดลง และ เกษตรกร
เปลี่ยนพื้นที่การเกษตรจากเดิมเป็ นแปลงหญ้า สําหรับเลี้ยงวัวไปเป็ นการเพาะปลูกพืชชนิ ดอื่น เช่น มัน
สําประหลัง อ้อย หรื อ ยางพารา ตามภาวะราคาผลผลิตที่จูงใจ
ด้านราคาวัวในตลาด ช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 ที่ผ่านมาขยับตัวสู งขึ้น เกษตรกรต้นแบบคนที่2
คาดการณ์ว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 นี้ ราคาจะขึ้นอีก ปี ละ 10,000 บาท ทั้งนี้ เป็ นการกําหนดราคา
ตลาดจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามารับซื้อวัว ดังนั้น ยิง่ ทําให้จูงใจเกษตรกรให้ขายวัวออกนอกประเทศ
มากกว่าที่จะส่ งให้ตลาดภายในประเทศ ส่ งผลให้สหกรณ์ที่รับซื้ อโคต้องปรับราคารับซื้ อขึ้นตาม แต่
ขณะเดียวกันเกษตรกรที่จะซื้อวัวมาขุนก็ตอ้ งซื้ อในราคาที่แพงขึ้นเช่นกัน ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่
2 กล่าวว่า “ วัวหย่ านม เคยซื ้อที่ราคา 18,000 เมื่อปี ก่ อน ปี นี ้ ซื ้อ 28,000 เพราราคามาจากข้ างนอกประเทศ
ให้ ราคานี ้ เกษตรกรก็อยากขาย เราซื ้อก็ต้องซื ้อแพงขึน้ ”

จากปั ญหาการขาดแคลนโคภายในประเทศ และราคาโคมีชีวิตในตลาดที่เพิ่มสู งขึ้น เกษตรกร
ต้นแบบคนที่ 2 มี โอกาสเข้าประชุ มสัมมนา เสนอความคิดเห็ นร่ วมกับหน่ วยงานปศุสัตว์ และ
นักวิชาการจากหน่ วยงานต่างๆ อยูเ่ สมอ ในฐานะตัวแทนกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโค จึงเกิดเป็ นแนวคิดของการที่ผู ้
เลี้ยงโคจะหันมาพึ่งพาตนเอง ที่จะสามารถมีแม่พนั ธุ์ววั ที่เพียงพอ ที่จะเป็ นต้นทางของการได้ลูกโคมา
ทําการขุนอย่างต่อเนื่ อง ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 กล่าวว่า “...ไปประชุมร่ วมปศุสัตว์ ที่ขอนแก่ น เรา
บอกว่ าตอนนี ไ้ ม่ ต้องคุยเรื่ องการตลาด ตลาดดีแค่ ไหน แต่ วัวไม่ มีขายก็ไม่ มีประโยชน์ รากแก้ วต้ นนํ้า มันเน่ า
แล้ ว ต้ องหันมาดูแลพึง่ พาตนเองผู้เลี้ยง เลยเกิดโครงการว่ า ทําไงจะมีแม่ พันธุ์เพียงพอ ขอโครงการจากสํานัก
งานวิจัยแห่ งชาติ ซื ้อวัวแม่ พันธุ์ให้ ชาวบ้ านคนละ 3 ตัว กินอาหารตามสู ตร ลูกคลอดมาภายใน 2 เดือน ต้ องได้
ผสมพันธุ์ ภายใน 2 ปี ต้ องให้ ได้ ลูก 2 ตัว... จากครั้ งแรกแต่ ก่อนที่เรามองว่ า แม่ พนั ธุ์ไม่ ต้องเลี้ยง ซื้อข้ างนอก
ได้ เ ลย วัว เยอะแยะ มี กํา ไรด้ ว ย เลี้ย งแม่ พัน ธุ์ มั น ช้า กลายเป็ นวัน นี้ ต้ อ งคิด ใหม่ ช้ า แต่ ชั ว ร์ ดี ก ว่ า มั่ ว แล้ ว
เรียบร้ อย ”
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ดังนั้น เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคที่จะอยูไ่ ด้ตอ้ งมีการปรับตัวให้สามารถพึ่งพาตนเอง เกษตรกรควรมี
การเลี้ยงแม่พนั ธุ์สาํ รองไว้ นัน่ คือเกิดแนวคิดการเลี้ยงโคต้นนํ้าเองของเกษตรกร คือเลี้ยงแม่พนั ธุ์เองให้
มีคุณภาพ ขณะนี้ เกษตรกรต้นแบบคนที่2กําลังอยูใ่ นระหว่างการทดลองเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงแม่พนั ธุ์จาก
เดิ มเลี้ยงปล่อยเดิ นธรรมชาติ มาเป็ นแบบยืนโรงขังคอก และให้อาหารคล้ายกับการเลี้ยงโคขุน ดังที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 กล่าวว่า “ ตอนนีเ้ ลยต้ องเลีย้ งแม่ พันธุ์แบบใหม่ ยืนโรง ขังคอกให้ โดนแดดบ้ าง อยู่
ในล่ มบ้ าง จัดหาอาหารให้ กิน ดูว่ามันจะคุ้มค่ ามั๊ย หลังจะออกลูกกี่วัน ต้ องให้ อาหารเต็มที่ เพื่อให้ กลับมาเป็ น
สั ด ทดลองทําให้ ดู นี่ คือจุดเริ่ มต้ นของการจะพึ่งพาตนเอง...มีเลีย้ งวัวขุน10 ตัว คุณต้ องเลีย้ งแม่ พันธุ์ 5 ตัว นี่
คือ สั ดส่ วน ที่ เราคิ ดอยู่ตอนนี ้ ดังนั้น ตอนนี้คนที่จะอยู่ได้ ต้ องผลิตวัวเป็ นต้ นนํ้าเองด้ วย กลางนํ้า ปลายนํ้าใน
ตัว ถ้าอาศัยข้ างนอกอย่ างเดียวจะอยู่ไม่ ได้ ”

แม้ปัญหาของการเลี้ยงวัวในปั จจุบนั อับดับหนึ่งคือเรื่ องของการขาดแคลนแม่พนั ธุ์ แต่ ในแง่
ของความต้องการของตลาด ยังมีโอกาสทําตลาดได้ในราคาที่สูงอย่างต่อเนื่อง โคขุนจากฟาร์มของ
เกษตรกรต้นแบบคนที่2 และจากสมาชิก ที่ส่งสหกรณ์ในปัจจุบนั จะมีคุณภาพเนื้อซาก อยูใ่ นมาตรฐาน
เกรด 3 ขึ้นไป และ ที่เคยได้ มาตรฐานถึง 4.5 ก็มีบา้ ง ซึ่งเกษตรกรต้นแบบคนที่2 อธิบายว่า มาตรฐาน
การผลิตเนื้อระดับคุณภาพ ที่เรี ยก เนื้อ พรี เมี่ยมในปัจจุบนั จะวัดที่ มาตรฐานเกรด 3 ขึ้นไป แต่ตอ้ ง
เข้าใจในกระบวนการเลี้ยงของเกษตรกรก่อนว่า การเลี้ยงให้ได้เนื้อซากเกรด3 หรื อ 3.5 นั้นอยูใ่ นระดับ
ที่เกษตรกรสามารถทําได้ และ มีกาํ ไร แต่หากจะเพิ่มคุณภาพเนื้อซาก ให้ได้ ถึง 4.5 หรื อ 5 นัน่ คือ
เกษตรกรจะต้องเพิ่มต้นทุนการเลี้ยง ซึ่งจะไม่สามารถทําได้ทุกคน และแม้ราคาเนื้อจะดีกว่าสูงกว่าก็
ตาม แต่เมื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนที่ตอ้ งเพิม่ ขึ้น กับรายได้ จะไม่ได้กาํ ไรเยอะเท่าที่ควร ดังที่ เกษตรกร
ต้นแบบคนที่ 2 กล่าวว่า “ แต่ ก่อนราคาเนือ้ ตลาด ที่ต้องการเนือ้ พรี เมี่ยม ชั้นดี เกรด 4 - 5 ขึน้ ไป แต่ ตอนนี ้
เนือ้ ชั้นดี เค้ าจะเอาตั้งแต่ เกรด 3 ขึน้ ไป เกษตรกรส่ วนใหญ่ ถ้าตั้งใจทําได้ ไม่ ยาก ”

บทบาททางสั งคม
เกษตรกรต้นแบบคนที่2 นอกจากเป็ นประธานกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคหนองแหน อําเภอกุดชุมจังหวัด
ยโสธรแล้ว ยังเป็ นกรรมการที่ ปรึ กษากลุ่มออมทรั พย์เ พื่อการผลิ ต เป็ นกรรมการสถานศึ กษาของ
โรงเรี ยนในเขตพื้นที่ เช่น โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม เป็ นกรรมการในหน่ วยงานระดับอําเภอ และระดับ
จังหวัด เช่น สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัด สํานักงานการปฏิรูปที่ดินยโสธร และ ยังเป็ นวิทยากรรับเชิ ญ
ให้กบั หน่ วยงานต่างๆหลายแห่ งในเขตภาคอีสาน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และ ปศุสตั ว์จงั หวัด วิทยาลัยเกษตรกรรมในจังหวัดต่างๆ
ทัศนคติต่ออาชีพการเลีย้ งโคขุน
เมื่อมองอาชีพการเลี้ยงโคขุนในปัจจุบนั
เกษตรกรต้นแบบคนที่2 ยังมัน่ ใจถึงโอกาสทาง
การตลาด และการส่ งเสริ มให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคส่ งตลาดเนื้อคุณภาพ ให้เกิดเป็ นรายได้ของ
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เกษตรกร โดยเฉพาะในปัจจุบนั หากเพิม่ เติมความรู ้ในเรื่ องการเลี้ยงแม่พนั ธุ์ และการสนับสนุนด้าน
เงินทุนให้เกษตรกร จะทําให้ดึงความสนใจเกษตรกรให้หนั มาเลี้ยงโคขุนสู่ตลาดเนื้อคุณภาพได้เพิม่ มาก
ขึ้น ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 กล่าวว่า “ เราทําอาชีพนี้มานาน ภูมิใจนะเราได้ ใช้ ความรู้ แล้ วได้ ให้
ความรู้กบั คนอื่น ลูกๆที่เรี ยนจบทุกคนก็เงินจากวัว จริ งๆถ้ าเกษตรกรตั้งใจเรี ยนรู้ มันไม่ ยาก เดี๋ยวนีม้ ีเรี ยนมีฝึก
ให้ เยอะมาก ข้ อมูลก็มีมาก อย่ างใครอยากรู้ อะไรมาหาเรา ก็มาได้ เลย ขอให้ ใจรั ก อยากรู้ จริ งๆ เราสอนหมด...
สหกรณ์ เองเค้ าก็อยากให้ เกษตรกรหันมาเลีย้ งกัน ตลาดมีตลอด ถ้ าส่ งเสริ มความรู้ ตอนนี ้ ก็ต้องให้ หันมาเลีย้ ง
แม่ พันธุ์ด้วย จะช่ วยเกษตรกรได้ เยอะนะ ถ้ ามีลกู ขุนเองได้ หาทุน หาวัวแม่ พนั ธุ์ จะให้ สมาชิ กยังไงเค้ าก็ต้องคิด
กัน เรื่ องตลาดไม่ ต้องคุยแล้ ว”

2. กระบวนการจัดการความรู้ของเกษตรกรต้ นแบบคนที่ 2
กระบวนการจัด การความรู ้ ที่ เ ป็ นลัก ษณะเฉพาะของเกษตรกรต้น แบบคนที่ 2 ตั้ง แต่ เ ริ่ ม
ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ จนได้รับการยอมรับจากสังคม พบว่า มีข้ นั ตอนในการสร้างการ
เรี ยนรู ้ไปพร้อมกันเป็ นกลุ่มกับผูท้ ี่สนใจ ดังนี้
จุดเริ่มต้ นสู่ อาชีพการเลีย้ งโคขุน
การเลี้ยงโคขุน ของเกษตรกรต้นแบบคนที่2 ที่ได้รับการยอมรับในปั จจุบนั มีจุดเริ่ มมาจาก 3
ประการ คือ 1) พื้นฐานดั้งเดิมของเกษตรกรต้นแบบคนที่2และภรรยาที่ทาํ อาชี พเกษตรกรรรม มีการ
เลี้ยงโคเนื้ อแบบธรรมชาติโดยทัว่ ไป ทําให้มีทกั ษะพื้นฐานในการเลี้ยงโค 2) การเลือกศึกษาต่อใน
หลักสู ตรเกษตรกรรม ด้านสัตว์ใหญ่ เกี่ ยวกับโคเนื้ อโคกระบื อ ทําให้เพิ่มความรู ้ และทักษะในเชิ ง
วิชาการ และ 3)การเข้าทํางานในสหกรณ์ฯโพนยางคํา ทําให้มองเห็นโอกาสมีรายได้จากการเปลี่ยนการ
เลี้ยงโคเนื้อแบบทัว่ ไปมาสู่ การเลี้ยงโคแบบขุน
หาความรู้ ศึกษาโอกาส จากบริบทรอบตัว
เกษตรกรต้นแบบคนที่2 มีหาความรู ้ ดูโอกาสด้านความต้องการเนื้ อโคขุนของตลาด สภาพ
พื้นที่ความเหมาะสมในการเลี้ยงจากบุคคลใกล้ชิด เช่น เพื่อนร่ วมงานในสหกรณ์ฯ โพนยางคํา จาก
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ รวมถึงความรู ้เดิมทางวิชาการที่ได้จากการเรี ยนในหลักสู ตรเกษตรกรรม ด้านสัตว์
ใหญ่ นํามาการพิจารณาความพร้อมของตนเอง ในด้านการลงทุน ดูสภาพการเลี้ยงโคของคนในพื้นที่ที่
ตนเองอาศัยอยู่ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 กล่าวว่า “ พอคิดเราก็เริ่ มหาข้ อมูล ดูทุนเรา ดูโอกาส อย่ าง
ตลาดนี่ มีแน่ ส่ งสหกรณ์ ฯ แล้ วตอนนั้นเราย้ ายมาอยู่ที่นี่ รอบข้ างเราเค้ าก็เลี้ยงวัวกันเยอะ เลี้ยงแบบชาวบ้ าน
เลีย้ ง ผูกไว้ ปล่ อยไว้ คุยกัน เค้ ายังไม่ มีการขุน ก็คดิ ทําเอง หรือชวนกันทํา ก็คยุ กับสหกรณ์ ฯ”
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การวางแผนการเลีย้ ง
เริ่ มแรก เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 มี การวางแผนการเลี้ ยง และแผนการตลาดเพื่อส่ งตลาด
สหกรณ์ฯโพนยางคํา เป็ นการส่ งแบบกําหนดจํานวนโควตา เริ่ มต้นจํานวน 50 ตัว แต่ดว้ ยข้อจํากัดด้าน
เงินทุน ทําต้องคิดหาวิธีการแก้ปัญหา โดยเห็นว่า การชักชวนเกษตรกรในพื้นที่หนองแหน ให้รวมตัว
กันเลี้ยงเพื่อส่ งสหกรณ์ จะทําให้ได้จาํ นวนโคตามข้อตกลงกับสหกรณ์ และเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั
เกษตรกรรายอื่น ประกอบกับ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 และภรรยา มัน่ ใจในความรู ้ที่ได้เรี ยนมาว่าน่าจะ
ทําประโยชน์ให้คนในพื้นที่ได้ ดังที่ ภรรยาเกษตรกรต้นแบบคนที่2 กล่าวว่า “…เราทําคนเดียวไม่ ทันส่ ง
ทุนไม่ พอ และที่ สําคัญ พอเราเรี ยนมา คล้ ายกับเรามี อุดมการณ์ ติดตัวมา ว่ าเราต้ องทํากลุ่มอาชี พ ทําผลงาน
อะไรที่แตกต่ างกว่ า ชาวบ้ าน ให้ สมกับที่เราเรี ยนมา ...”

สร้ างความสนใจเบือ้ งต้ น เพือ่ การรวมกลุ่ม
การชักชวนเกษตรกรให้รวมกลุ่มเพื่อเลี้ยงโคขุน ที่ ตอ้ งมี วิธีการเลี้ ยงเป็ นไปตามหลัก
วิชาการ เช่น การเลี้ยงแม่พนั ธุ์ การผสมพันธุ์ การทําคอกขัง ในตอนเริ่ มต้นพบว่า ไม่ประสบผลสําเร็ จ
เนื่ องจาก เป็ นเรื่ องใหม่ของคนในพื้นที่สมัยนั้น ที่ไม่มีคนทํามาก่อน เกษตรกรในพื้นที่ยงั คงไม่เชื่อถือ
ยังไม่เข้าใจถึงเรื่ องตลาดเนื้ อโค เกษตรกรต้นแบบคนที่2 จึงหาวิธีเปิ ดใจให้เกษตรกรเชื่อและสนใจ ใน
แนวทางการเลี้ยงแบบใหม่ โดยเริ่ มจากการให้ขอ้ มูลเกษตรกร ด้วยการพาไปเห็นตัวอย่างการเลี้ยงที่
สหกรณ์ฯโพนยางคํา ให้เห็นตลาดช่องทางการขายเนื้ อโคคุณภาพ เพื่อหาผูท้ ี่สนใจจะรวมกลุ่มทดลอง
เลี้ยงด้วยกันเบื้องต้น ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 กล่าวว่า “ เราพาไปเลย ใครสนใจไปดูที่สหกรณ์ ฯ ให้
เห็น วัวเค้ าเลีย้ งยังไง สหกรณ์ รับซื ้อยังไง ใครจะเอากับเราบ้ าง ก็เริ่ มมีคนสนใจอยากลอง แต่ ไม่ กี่คน ”

สร้ างการยอมรับ โดยใช้ การลองทําร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ
เมื่อเริ่ มมีคนสนใจ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 ใช้วิธีการสร้างความเชื่อมัน่ ด้วยการเป็ นผูล้ งทุน
เริ่ มเลี้ยงโดยใช้ฟาร์มตัวเองเป็ นพื้นที่ทดลอง ทํานําเป็ นตัวอย่างให้เกษตรกรกลุ่มเล็กๆที่เริ่ มสนใจ และ
ทําข้อตกลงกับเกษตรกรที่สนใจ ว่าขอให้เข้ามามีส่วนร่ วมเรี ยนรู ้ในกระบวนการเลี้ยงด้วยกัน เพื่อให้
เห็นขั้นตอน วิธีการ และดูผลที่เกิดขึ้น เนื่องจากโดยธรรมชาติของเกษตรกรจะไม่เชื่ออะไรง่าย หากไม่
เห็นผลที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ดังที่ ภรรยาเกษตรกรต้นแบบคนที่2 กล่าวว่า “ เริ่ มต้ น เราต้ องทําของเราเอง
ก่ อน เราต้ องเลีย้ งวัวของเราเองก่ อน ทําตัวอย่ างเองก่อน ให้ เค้ ามาดู คือผสมของเรา ให้ ลูกวัวของเราเกิดก่ อน
เค้ าคอยมาดู มาเห็น เค้ าก็เริ่มทีจ่ ะสนใจ แต่ ยงั ไม่ เชื่อ จนของเราตกลูกออกมา ของเราตกลูกออกมายังไม่ ฮือฮา
นะ แต่ พอของชาวบ้ านเค้ าตกลูกออกมา เค้าถึงเชื่อ ฮื อฮาว่ ามันได้ จริ ง เออหลอดเล็กๆ มันเป็ นตัววัวได้ นะ
จากนั้นเริ่มบอกต่ อเป็ นปากต่ อปาก ”

ในการทดลองเลี้ยงเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั คนในพื้นที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 จะใช้
หลักการทําให้เห็นผลเร็ ว ใช้ระยะเวลาขุนเพียง 4 เดือน และ การสะกิดให้เกษตรกรคิดเชิงเปรี ยบเทียบ
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการเลี้ยงแบบใหม่ กับ แบบเดิม โดยเปรี ยบเทียบให้เห็นในเรื่ องการลงทุนและ
ผลตอบแทน ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 กล่าวว่า “วัตถุประสงค์เราต้ องการให้ สมาชิกเค้าเห็นว่ า ตัว
ผอมๆเนี๊ย มาทําการขุนแล้ วกินอาหารของเราซึ่ งเกษตรกรไม่ ร้ ู จักมาก่ อน เค้ ารู้ แต่ วัวมันกินหญ้ า ไม่ ร้ ู จักอาหาร
ข้ น พอเราเอาวัว มาขัง ขังเดี่ยวยืนโรงอยู่ในที่จาํ กัด 4 เดือน ไม่ ไปไหน เราทําให้ เค้ าเห็น ก่ อนนะ ตอนแรก
เกษตรกรไม่ เชื่อเค้ าว่ า วัวมันผอม แล้ วยังเอามาขังอีก มันต้ องตายแน่ ... พอ4 เดือนเราก็ขาย ขายตอนนั้น ขาย
ให้ โพนยางคํา คือ ชั่งทั้งวัว เป็ นวัวเป็ นมีชีวิต ไม่ ได้ ขายซาก ขายยกตัวไปเลย ตอนนั้น กิโลละ 51 บาท สอง ตัว
แล้ วมาทําบัญชี ว่า เราซื ้อวัว มา 30,000 หั กค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ แล้ วเหลือกําไรให้ เค้ าเห็น ว่ า ประมาณ 7,000 คือ
เท่ ากับ วัวหนึ่งตัว ทํากําไรให้ เราได้ 3,500 บาท นี่ยงั ไม่ รวมขีว้ ัว ที่เป็ นผลพลอยได้ ที่ ตีเป็ นมูลค่ าได้ อีก แต่ ตอน
นั้นเรายังไม่ รวม ก็ทาํ ให้ เค้ าเห็นว่ าเราขายได้ เท่ านี ้ หั ก ค่ าอาหาร ค่ าเลีย้ งดู ค่ า รถ มันก็ยงั กําไร ให้ เค้ าเห็น เข้ าใจ
ว่ านี่คอื อาชีพการเลีย้ งวัวขุน อาหารทีเ่ ราซื้อให้ ววั กิน มันคือการลงทุน เพือ่ ให้ เกิดเป็ นเนื้อ เพิม่ มูลค่ าเป็ นเนื้อ
และเลีย้ งแล้ วมีตลาดรองรับ...”

เกิดการขยายผลไปสู่ กลุ่มใหญ่ กลายเป็ นแหล่งเรียนรู้การเลีย้ งโคขุน
เกษตรกรต้นแบบคนที่2 มีการพยายามรวมกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการรวมกลุ่มกลายเป็ น
โรงเรี ยนสอนการเลี้ยงโคขุนขึ้นในพื้นที่ มีสมาชิกครั้งแรก จํานวน 33 คน มีการนําสมาชิกไปศึกษาดู
งาน ทําการตลาดเชื่อมโยงกับสหกรณ์ฯโพนยางคํา เริ่ มวางพื้นฐานอาชีพการเลี้ยงโคขุนอย่างเป็ นระบบ
ร่ วมกันลงหุน้ เริ่ มวางแนวทางการเรี ยนรู ้ของสมาชิกในกลุ่มด้วยกัน คือ ทุกคนต้องยอมรับที่จะทดลอง
เลี้ยงแบบขุนด้วยกัน และใช้สถานที่เลี้ยง คือ บ้านเกษตรกรต้นแบบคนที่2 เป็ นแหล่งทดลองเรี ยนรู ้ จน
กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้กลุ่มโคขุนบ้านหนองแหนในปัจจุบนั
เกิดการสะสมความรู้ใหม่ ในร่ วมกัน
จากการที่สมาชิกกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคของเกษตรกรต้นแบบคนที่2 และตัวเกษตรกรต้นแบบคนที่2
เอง เริ่ มมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการทดลองเลี้ยงร่ วมกัน และการเรี ยนรู ้จากกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มจัดขึ้น เช่น
การศึกษาดูงาน โดยมีเกษตรกรต้นแบบคนที่2 เป็ นพี่เลี้ยง ทําให้สมาชิกเริ่ มสะสมความรู ้ และ ทักษะ
การเลี้ยง เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเลี้ยงโคเนื้อแบบเดิมคือปล่อยตามธรรมชาติ กลายเป็ นการเลี้ยง
แบบมีกระบวนการที่ชดั เจน ขณะเดียวกัน เกษตรกรต้นแบบคนที่2 และภรรยา ได้เปลี่ยนบทบาทจาก
การเป็ นเกษตรกร กลายเป็ นเกษตรกรผูร้ ู ้ในพื้นที่บา้ นหนองแหนที่ได้รับการยอมรับ ดังที่ เกษตรกร
ต้นแบบคนที่2 กล่าวว่า “ เราต้ องหาความรู้ตลอด หยุดไม่ ได้ อย่ างเกษตรกร ความรู้ส่วนใหญ่ มาถามเรา มี
บ้ างที่อ่านเจอความรู้ ใหม่ ๆ มาเองบ้ าง แต่ แทบทุกคนก็จะเอาข้ อมูลมาถามเรา เพราะเราเป็ นแหล่ งศูนย์ เรี ยนรู้
เช่ น ได้ ข้อมูลแหล่ งตลาดมาใหม่ ว่ าขายที่นี่ให้ ราคาดีนะ ให้ เราไปดู ไปลองติดต่ อให้ หน่ อย คือ อะไรทีไ่ ม่ มั่นใจ
ต้ องมาหาเรา มีอะไรก็จะโทรหาเรา เบอร์ เรากลายเป็ นเบอร์ สาธารณะไปแล้ ว”
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มีการจัดเก็บความรู้เพือ่ การถ่ ายทอดต่ อ
การเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบคนที่2 นอกจากเพื่อเป็ นแหล่งรายได้ของครอบครัวแล้ว
ยังเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับสมาชิกกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคบ้านหนองแหน และ บุคคลอื่นที่สนใจเช่น
เกษตรกรจากพื้นที่อื่นๆ นิสิตฝึ กงานจากสถานบันการศึกษาต่างๆ ดังนั้น นอกจากการสอนด้วยการ
บอกเล่าให้ฟังแล้ว เกษตรกรต้นแบบคนที่2จึงมีการจัดเก็บความรู ้ในรู ปแบบที่เห็นชัดเจน คือ การจัดทํา
คู่มือการเลี้ยงโคขุนฉบับชาวบ้านที่มีเนื้อหาหัวข้อระยะเวลาในการอบรมที่ชดั เจน การทําแผ่นป้ ายให้
ความรู ้ ดังตัวอย่างในภาพที่4 และภาพที่ 5

ภาพที่4 คู่มือการเลี้ยงโคขุนฉบับชาวบ้าน ของเกษตรกรต้นแบบคนที่2

ภาพที่5 โปสเตอร์ความรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบคนที่2

189
ถ่ ายทอดความรู้
ความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่2 ที่นาํ มาถ่ายทอด ยึดหลัก กระบวนการเลี้ยงโคขุนให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานเดียวกัน สําหรับสมาชิก กิจกรรมหลักๆในการแบ่งปันความรู ้และ ประสบการณ์ คือ การ
จัดอบรมที่เน้นให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ลงมือทํา และ เน้นการสอนในภาษาที่เรี ยนรู ้ง่ายเข้าใจง่าย
ดังที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่2 กล่าวว่า “...เราเน้ นมาตรฐานการเลีย้ งต้ องเหมือนกันใกล้ เคียงกันหมด ดูอบรมทีน่ ี่
ให้ จบไปเลย เค้ าต้ องรู้ ว่ า วัวตัวนีจ้ ะกินเท่ าไหร่ จะโตเท่ าไหร่ ถึงวันขายต้ องได้ นา้ํ หนักเท่ าไหร่ กําไรกี่บาท...
เค้ าต้ องวัดนํา้ หนักวัวให้ เป็ นสําคัญนะ เมื่อก่ อนสายวัวไม่ มี จะสอนเค้ าว่ าความยาวของวัว จากจุดไหนถึงจุด
ไหน สอนเค้ า วัดแบบง่ ายๆ เอาความยาวคูณรอบอก สองครั้ งนะ หารด้ วย 300 นํา้ หนักออกมาเป็ นปอนด์ หาร
ด้ วย 24 นํา้ หนักออกมาเป็ นกิโล แล้ วให้ อาหาร 1 เปอร์เซ็นต์ ของนํา้ หนักตัว สําหรั บวัวตัวใหญ่ วัวเล็กให้ 1.5
เปอร์เซ็นต์ นี่คือภาษาหลักวิชาการ คือถ้ าให้ คิดตามหลักวิชาการว่ า วัวตัวนี ้ ต้ องการให้ ถึงนํา้ หนักตัว 2.5 เปอร์
เซ็นของนํา้ หนักตัว ต้ องให้ อาหารหยาบ 70 30 ต้ องกินเท่ าไหร่ ชาวบ้ านคํานวณไม่ ได้ เราต้ องทําให้ มนั ง่ ายขึน้
คุณวัดนํา้ หนักเสร็ จปุ๊ ป หนัก 400 กิน 4 กิโลนะ กินฟางไม่ เกิน 8 กิโล ง่ ายมัย้ คือ ถ้าเราทําให้ มันง่ าย ชาวบ้ าน
ทําได้ มันก็ง่ายขึน้ ”

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมเพือ่ แบ่งปันความรู ้ประสบการณ์ ในลักษณะอื่นๆ เช่น การพาสมาชิก
ไปศึกษาดูงาน การเป็ นแหล่งศึกษาดูงานให้กบั ผูส้ นใจ การเป็ นแหล่งฝึ กงานนิสิตนักศึกษา การเป็ น
วิทยากรในโครงการอบรมที่มีหน่วยงานอื่นเป็ นผูจ้ ดั และ การเข้าร่ วมเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในโครงการวิจยั
ของนักวิชาการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 6 ถึง ภาพที่ 8 นอกจากนั้น ปั จจุบนั เกษตรกรต้นแบบคนที่2 ได้
ใช้ประโยชน์จากอินเตอรเน็ต เป็ นช่องทางการหาข้อมูล และ ใช้ Social Media คือ Facebook ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนเกษตรกรอีกด้วย

ภาพที่6 สมุดภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน การรับคณะดูงานของเกษตรกรต้นแบบคนที่2
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างโครงการอบรมในพื้นที่ฟาร์มของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 2

ภาพที่ 8 เอกสารตัวอย่างการเข้าร่ วมโครงการวิจยั ของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 2

โดยสรุ ป กระบวนการจัดการความรู ้ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 ตั้งแต่
แรกเริ่ มประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ จนได้รับการยอมรับจากสังคม พบว่า สรุ ปเป็ นขั้นตอน
ได้ ตามแผนภาพที่ 25 ดังนี้
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จุดเริ่ มต้นของการ
เปลี่ยนแปลง
สู่การเลี้ยงโคขุน

สาเหตุ: ต้องการเพื่อเป็ นรายได้ของครอบครัว และต้องได้ตามจํานวนโควตาที่
ตกลงส่ งสหกรณ์ฯโพนยางคํา ในขณะที่มีขอ้ จํากัดด้านต้นทุน วิธีการ
รวมกลุ่มผูเ้ ลี้ยงในพื้นที่จะเป็ นการแก้ปัญหา และเพิ่มรายได้ให้คนเกษตรกร

ถ่ายทอดความรู้

การทบทวนความรู้
ชักชวนเกษตรกรคนอื่นๆ
และประสบการณ์
เดิมของตนเอง
: ความรู ้ที่ได้เรี ยนมา
:ประสบการณ์จากการทํางาน
ไม่เชื่อ/ไม่ทํา
ที่สหกรณ์ฯโพนยางคํา

: อบรมสมาชิก
:การศึกษาดูงาน
เป็ นแหล่งฝึ กงาน
: คู่มือการเลี้ยงโค
:แผ่นป้ ายความรู้

การเรี ยนรู้ร่วมกัน
กับเพื่อนเกษตรกรที่
สนใจกลุ่มเล็กๆ
เป้ าหมาย: ดึงคนเข้ามามีส่วน
ร่ วมเพื่อสร้างการยอมรับ
วิธีการ:
ใช้ฟาร์มตนเองเป็ นที่ทดลองเลี้ยง
พาเกษตรกรไปดูงาน สหกรณ์ฯโพน
ยางคํา พูดคุยให้ขอ้ มูลคนที่สนใจ
แวะมาดู

จัดเก็บความรู้ที่
เห็นชัดเจน

เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม

เห็นผล
และยอมรับ

สะสมความรู้ใหม่ใน
ตัวเองของสมาชิก
ความรู้เดิม + ความรู ้ใหม่

เกิดการเปลี่ยนแปลง:
จัดตั้งกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคอย่างเป็ นทางการ
จํานวนสมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้น
เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโคขุนเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

แผนภาพที่ 25 กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 2
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เกษตรกรต้ นแบบคนที่ 3 (จังหวัดศรีสะเกษ)
1. ข้ อมูลข้ อมูลส่ วนบุคคล สภาพการเลีย้ งทัว่ ไป
ผูว้ ิจยั ทําการสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 3 เกษตรกรดี เด่ นด้านโคเนื้ อ ปี 2547 ประจํา
จังหวัดศรี สะเกษ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-13.00 น. ณ บ้านของเกษตรกรต้นแบบคนที่
3 เลขที่ 33 หมู่ 5 ต. ส้มป่ อย อ.ราษีไศล ศรี สะเกษ เมื่อไปถึงได้พบ บุตรชายของเกษตรกรต้นแบบคนที่
3 ที่รอต้อนรับอยู่ และนําผูว้ ิจยั ไปยังบริ เวณโต๊ะหน้าบ้านเพื่อนัง่ สนทนา บ้านของเกษตรกรต้นแบบคน
ที่3 เป็ นลักษณะครึ่ งปูนชั้นล่างและเป็ นไม้ช้ นั บน บริ เวณพื้นที่นงั่ สนทนาหน้าบ้าน มีหลังคาคลุมรอบ ที่
เต็มไปด้วยภาพถ่ายโคเนื้ อลักษณะสวยงามสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึ งภาพของเกษตรกรต้นแบบคนที่3
ตั้งแต่สมัยหนุ่ มๆ เมื่อมองออกจากตัวบ้าน ไม่ไกลนักเป็ นโรงเรื อนโคขุนเป็ นลักษณะคอกดิ นขนาด
ใหญ่ มีรางอาหารโดยรอบ มีบ่อซีแมต์ทรงกลมตรงกลางสําหรับใส่ น้ าํ มีโคยืนโรงขุนรวมกันหลายสิ บ
ตัว พื้นที่บริ เวณโรงเรื อนถูกแบ่งส่ วนสําหรับโคที่เพิ่งซื้ อเข้าใหม่ ที่ตอ้ งแยกพักเพื่อให้เกิดความคุน้ เคย
กับโคผูเ้ ลี้ยงตัวอื่น ถัดจากโรงเรื อนห่ างกันเพียงเล็กน้อย เป็ นพื้นที่คอกหมูที่มีการเลี้ยงเพิ่มเติมไว้ เมื่อ
มองย้อนไปทางถนนทางเข้าบ้านด้านหน้า จะเห็นเป็ นพื้นที่เก็บก้อนฟางเรี ยงรายจํานวนมาก
เมื่อเกษตรกรต้นแบบคนที่3 มาถึง ได้มานัง่ สนทนาร่ วมกัน เกษตรกรต้นแบบคนที่3 ซึ่งคน
ส่ วนใหญ่ในพื้นที่จะเรี ยกติดปากกันว่า กํานัน เนื่องจากเคยเป็ นกํานันในตําบลมาก่อน ปั จจุบนั เป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่ เป็ นชายดูมีอายุ รู ปร่ างสันทัด ใส่ หมวกคาวบอยดูใจดี เกษตรกรต้นแบบคนที่3
ปั จจุบนั อายุ 72 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่7 มีบุตร 2 คน คนโต คือ คุณทวีศกั ดิ์ บริ บาล ที่
มาร่ วมสนมนาในวันนี้ดว้ ย อายุ 35 ปี และ บุตรชายคนเล็กอายุ 33 ปี และปัจจุบนั บุตรทั้งสองมารับช่วง
การเลี้ยงโคขุนเป็ นหลักต่อจากบิดา
ครอบครัวเกษตรกรต้นแบบคนที่3 ปั จจุบนั รายได้หลักมาจากการขุนโคขายส่ ง และการทํานา
30 ไร่ และมีรายได้เสริ มจากการทําสวนยางพารา และไร่ มนั สําปะหลัง รวมกันประมาณ 30 ไร่ โดยมี
แรงงานหลักมาจากสมาชิกในครอบครัว
ความเป็ นมาและสภาพการเลีย้ งในปัจจุบัน
ในอดีตช่วงปี พ.ศ. 2520 เกษตรกรต้นแบบคนที่3 มีอาชี พทํานา มีรายได้เสริ มจากการปลูก
หอมแดง เหมือนกับเกษตรกรทัว่ ๆ ไปในพื้นที่ การทําการเกษตรเป็ นเกษตรเคมี คือ ใช้สารเคมีต่อเนื่อง
ที่ทาํ ให้เกิดความเสี่ ยงต่อการทําลายสุ ขภาพตนเอง จึงเริ่ มหันมาสนใจด้านการเลี้ยงสัตว์จากการพูดคุย
กับเพื่อนเกษตรกร เริ่ มเรี ยนรู ้ การเลี้ ยงโคเนื้ อ เพื่อการซื้ อขาย-แลกเปลี่ ยนกับพ่อค้าโค หรื อที่ ภาษา
ชาวบ้านเรี ย กว่า การเป็ น“นายฮ้ อย” ที่ ถือว่า เป็ นอาชี พ ที่ ไ ม่ ลาํ บากมากนัก เพราะคนเลี้ ยงเป็ นคน
กําหนดราคาเอง แต่การเลี้ยงจะเป็ นแบบเลี้ยงโคฝูงปล่อยทุ่ง ที่ใช้เวลานานกว่าจะสามารถผสมพันธุ์
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เพื่อให้ได้ลูกต้องรอระยะคลอด จึงใช้เวลานานเป็ นปี กว่า เกษตรกรจะขายได้ เกษตรกรต้นแบบคนที่3
จึ งคิด เปลี่ ยนมาเลี้ ยงโคแบบขุน ประกอบกับเวลานั้น ตลาดเนื้ อโคขุน ต้องการมากขึ้ นเรื่ อยๆ ดังที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ แต่ ก่อนเลีย้ งโคในลักษณะ โคแม่ พันธุ์ เน้ นการซื ้อมาขายไปตลอด เลีย้ ง
แม่ พันธุ์เป็ นหลัก พ่ อเป็ นนายฮ้ อยด้ วย (หมายถึงตัวเกษตรกรต้ นแบบคนที่ 3เอง) อาทิ ตย์ นึงก็เลีย้ งไว้ 30 20 แม่
แต่ ก่อนนี่ไปซื ้อวัวมาเลีย้ งแบบแผนโบราณไม่ ได้ เลีย้ งแบบแผนอาหาร คือ ซื ้อมาก็ต้มข้ าวให้ กินเป็ นเศษข้ าว มี
รําให้ กิน เลีย้ งนานแล้ วก็ขาย ปล่ อยตามทุ่งนา ให้ อิ่มแล้ วก็เอาเข้ าคอก ไม่ ได้ ยืนคอกแบบตอนนี ้ ต่ อมาก็ลอง
เปลี่ยนปรั บเอาเองแหละ เหตุที่มาเป็ นคอก เพราะราคาวัวยืนคอกมันราคาดี ที่เรี ยกขุนนั่นหล่ ะ มันจัดการง่ าย
ไม่ ต้องต้ อนออกเดินออกเฝ้ า เลี้ยง 3-4 เดือน ก็ขายได้ เราก็ไปหาความรู้ มาทํา มาคิดเอาดัดแปลงเอา อาหารก็
ต้ องมีแบบของมัน เรามาเรียนรู้เพิม่ ช่ วง45 46 ปี ที่ได้ รางวัลนั่นแหละที่เริ่ มเลีย้ งขุน”

เกษตรกรต้นแบบคนที่3 เริ่ มลองปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง มาเลี้ยงแบบล่ามให้อยูใ่ นคอก ซึ่ง
ขณะนั้นยังไม่มีคนในพื้นที่ทาํ กัน เหตุที่มาเป็ นคอก เนื่องจากมองเห็นว่าสามารถบริ หารจัดการง่าย จึง
คิดลองดัดแปลงวิธีเลี้ยงเอง จากการมีโอกาสไปดูตวั อย่างจากจังหวัดอื่นๆ เช่น ไปจังหวัดนครปฐม
จังหวัดตาก เห็นตัวอย่างการเลี้ยงโคจากที่ต่างๆ จึงนํามาคิด มาปรับกับสภาพการเลี้ยงของตน ปั จจุบนั
เกษตรกรต้นแบบคนที่3 มีโคทั้งหมดกว่า 70 ตัว การเลี้ยงโคขุนก็เกิดผลกําไรเรื่ อยมา ในการขุนโคแต่
ละครั้งเกษตรกรต้นแบบคนที่3 ปรับใช้ระยะเวลาการขุนให้ส้ นั อยูใ่ นระยะ 4-7 เดือน ตามสภาพของโค
ที่ได้มา โดยทัว่ ไป พบว่า มีกาํ ไรประมาณ เฉลี่ย 5,000-7,000 บาท ต่อตัว
สถานการณ์ ตลาดโคในปัจจุบัน
เกษตรกรต้นแบบคนที่3 เล่าว่า ตอนนี้ที่เห็นชัด คือราคาโคเนื้อแพงขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากปริ มาณ
โคน้อยลงเรื่ อยๆ ต่างประเทศนิยมเข้ามาซื้อโคมีชีวิตมากขึ้น เกษตรกรที่เลี้ยงเพือ่ ให้ได้ลกู วัวขุนตาม
บ้านมีนอ้ ยลง ส่ วนมากจะปรับการเลี้ยงไปเป็ นเลี้ยงระยะสั้นให้ได้ขายเร็ ว ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่
3 กล่าวว่า “ แต่ ก่อนคนเลีย้ งเอาลูกตกก่ อนจะทุกบ้ าน แต่ เดี๋ยวนีแ้ ต่ ละบ้ านมีน้อย แทบจะไม่ มี ไม่ กี่เจ้ า เลีย้ งเอา
ลูกคือเลีย้ งแม่ พนั ธุ์เพื่อเอาลูก อย่ างหมู่บ้านพ่ อตอนนี ้ แม่ พันธุ์ที่เลีย้ งจริ งๆไม่ เกิน10 แม่ แต่ วัวขุนตอนนีม้ ีบ้าน
ละ ไม่ เกิน 2 ตัว 3 ตัว 4 หรื อ 5 ตัว ไม่ เกินอย่ างนั้น ทั้งหมู่บ้านไม่ เกิน 10 แม่ บ้ านเรามีเองก็ไม่ ได้ เก็บแม่ พันธุ์
แล้ วซื ้อมาขายไป แต่ ก่อนเลีย้ งเอง 30 แม่ แล้ วก็ขนุ ด้ วย ที่ต้องปรั บตัว แต่ เดี๊ยวนีเ้ ราซื อ้ มาขุนระยะสั้น 3 – 4
เดือน เราก็ขายแล้ ว”

ตลาดส่ งโคขุนของเกษตรกรต้นแบบคนที่3 มีส่งตลาดโรงชําแหละหลักๆจังหวัดอุบลราชธานี
และ ศรี สะเกษ เป็ นของเอกชนที่รับซื้อโคขุนระยะสั้น และ ส่ งสหกรณ์ฯโพนยางคํา สกลนคร และ
สหกรณ์หนองสูง มุกดาหาร เป็ นตลาดเนื้อโคคุณภาพ ที่รับซื้อโคขุนที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง และ
ได้มาตรฐานตามที่สหกรณ์กาํ หนด
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บทบาททางสั งคม
ฟาร์ มของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 3 ได้รับการยอมรั บเป็ น ฟาร์ มต้นแบบการเลี้ยงโคขุนของ
จังหวัดศรี สะเกษ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 ได้รับเชิ ญเป็ นวิทยากรและเป็ นฟาร์ มสาธิ ตการเลี้ยงสัตว์
ภายใต้ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลส้มป่ อย จนได้รางวัล เกษตรกร
ดีเด่นด้านโคเนื้อ ปี 2547 ประจําจังหวัดศรี สะเกษ และรางวัล เกษตรกรดีเด่นด้านโคเนื้ อ ปี 2547 ประจํา
สํานักสุ ขศาสตร์ สัตว์และสุ ขอนามัยที่ 3 (นครราชสี มา) นอกจากนั้น ปั จจุบนั ยังมีบทบาททางการเมือง
ท้องถิ่น เช่น เป็ นประธานกรรมการองค์การบริ หารส่ วนตําบลส้มป่ อย นายกสมาคมกํานันผูใ้ หญ่บา้ น
อําเภอราษีไศล เป็ นกํานันประจําตําบล และเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่5 ตําบลส้มป่ อย อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรี สะเกษ แม้ปัจจุบนั เกษตรกรต้นแบบคนที่3 จะหันมามีบทบาททางการเมืองท้องถิ่น แต่ยงั คง
ได้รับเชิญเป็ นวิทยากรและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคเนื้ออยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
ทัศนคติต่ออาชีพการเลีย้ งโคขุน
จากประสบการณ์ที่ผา่ นมา เกษตรกรต้นแบบคนที่3ได้ถ่ายทอดความรู ้สู่รุ่นลูก และหลานมา
โดยตลอดและภูมิใจในอาชีพการเลี้ยงโคที่เกิดจากความพยายามเรี ยนรู ้และพัฒนาของตนเอง มากกว่า
ในเรื่ องเกียรติรางวัล ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ สมัยนั้น ลองทําลองหาวิธี ปศุสัตว์ กย็ งั ไม่ เข้ า
มา แต่ พอเราเริ่ มเลีย้ งดี ได้ ผลดี ส่ งสหกรณ์ เค้ าก็เริ่ มให้ เราไปบอกไปเล่ า ให้ เราประกวด.... ผมสอนลูกเลย
ตั้งแต่ เด็กๆ ต้ องดูวัวเป็ น เลีย้ งวัวเป็ น มีหลานก็สอนให้ มาอยู่มาเรี ยนรู้ ให้ กลับไปทําของเค้ า ผมทํามาเรี ยนรู้ เอง
ลองเอง ไม่ ต้องรอใคร พอผมทําได้ เค้ าก็ว่าผมเก่ งให้ ผมเข้ าประกวด ได้ รางวัล ถามว่ าผมภูมิใจ ก็ภูมิใจนะแต่
ภูมิใจที่เราทําเองสร้างขึน้ มาเองได้ มากกว่ า”

นอกจากนั้น เกษตรกรต้นแบบคนที่3 ยังคงเห็นว่า อาชีพการเลี้ยงโคขุนยังคงเป็ นอาชีพที่ดี หาก
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงมีการปรับตัว ปรับวิธีการเลี้ยง การมองตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ดังที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ ตอนนีบ้ อกเลยเลีย้ งต้ องเลีย้ งแบบได้ ตัง ต้ องปรั บตัวขุนระยะสั้น ทํากําไร
ถ้ าให้ ทาํ ตลาดเนือ้ คุณภาพได้ แต่ ส่วนหนึ่งต้ องตลาดเนือ้ ท้ องถิ่น ตลาดอื่ นด้ วย อย่ างนีอ้ ยู่ได้ ส่ วนเรี ยนรู้ เดี่ยวนี ้
ไม่ ใช่ เรื่ องยาก แต่ ทักษะนั่นหล่ ะยาก ต้ องทําเองดูเองใช้ เวลาอยู่กับมัน ก็จะเก่ ง ถ้ ามีอยากรู้ กเ็ รื่ องการเลีย้ งโคขุน
ระยะสั้นหล่ ะ มีใครเก่ งมัย้ วิจัย มีทาํ มัย้ ขุน 4- 5 เดือน แต่ ได้ เนือ้ เกรดดี มีสูตรอาหารอะไรทําได้ หรื อ ใช้ วัว
พันธุ์ไหนทําได้ ม.เกษตรถ้ ามี มาบอกหน่ อย”

2. กระบวนการจัดการความรู้ของ เกษตรกรต้ นแบบคนที่ 3
กระบวนการจัดการความรู ้ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของเกษตรกรต้นแบบคนที่3 ตั้งแต่แรกเริ่ ม
ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ จนได้รับการยอมรับจากสังคม พบว่า มีข้ นั ตอน ดังนี้
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เริ่มต้ นจุดเริ่มต้ นสู่ อาชีพการเลีย้ งโคขุน
อาชีพหลักของเกษตรกรต้นแบบคนที่3 เริ่ มแรก คือ การทํานา การปลูกหอมแดงเป็ นอาชีพ
เสริ ม ที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะปลูก จนเริ่ มพบว่า ส่ งผลกระทบต่อทั้งตนเอง และสุขภาพ
ของคนในครอบครัว เกษตรกรต้นแบบคนที่3 จึงมองหาหาอาชีพเสริ มอย่างอื่น ที่หลีกเลี่ยงการเกิด
ปั ญหาด้านสุ ขภาพได้ ประกอบกับ ครอบครัวและคนในพื้นส่ วนใหญ่มีการเลี้ยงโคเนื้อประจําแต่ละ
บ้าน และเห็นตัวอย่างพ่อค้าโคที่ชาวบ้ านเรี ยกว่ า “นายฮ้ อย” มีการเลี้ยงโคเป็ นฝูงเพือ่ นํามาขายกันตาม
ตลาดนัดโคในเขตภาคอีสาน ทําให้เกษตรกรต้นแบบคนที่3 เริ่ มหันมาสนใจในการทํารายได้จากการ
ซื้อขาย-แลกเปลี่ยนโค เริ่ มเรี ยนรู ้การเป็ นพ่อค้าโค เมื่อทํามาระยะหนึ่งจึงพบว่า การเลี้ยงโคไทยฝูง
ปล่อยทุ่ง จะใช้เวลานานกว่าจะโตจนสามารถผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกและขายได้ จึงหาข้อมูลเพิม่ และ
พบว่า มีวิธีการเลี้ยงแบบขังคอกในระยะสั้นๆ แล้วขายได้เร็ ว และมีราคาดี และมองว่ามีการจัดการที่ง่าย
กว่า คือมีการดูแลเป็ นเวลา จึงเริ่ มคิดปรับวิธีการเลี้ยงโคเนื้อของครอบครัว ดังที่เกษตรกรต้นแบบคนที่
3 กล่าวว่า “ ตอนนั้นฉีดยากันเยอะ รอบบ้ านเราก็ฉีด สุ ขภาพชักเริ่มไม่ ดี ก็คดิ คุยกัน ขายโคฝูงนี่กท็ าํ เงิน ไม่
ต้ องใส่ ปุ๋ยใส่ ยา ก็ลองกันอยู่ ... แต่ ก่อนนี่ไปซื ้อวัวมาเลีย้ งแบบแผนโบราณไม่ ได้ เลีย้ งแบบแผนอาหาร คือ ซื ้อ
มาก็ต้มข้ าวให้ กินเป็ นเศษข้ าว มีรําให้ กิน เลีย้ งนานแล้ วก็ขาย ปล่ อยตามทุ่งนา ให้ อิ่มแล้ วก็เอาเข้ าคอก ไม่ ได้ ยืน
คอกแบบตอนนี ้ ต่ อมาก็ลองเปลีย่ นปรับเอาเองแหละ เหตุทมี่ าเป็ นคอก เพราะราคาวัวยืนคอกมันราคาดี ที่
เรียกขุนนั่นหล่ ะ มันจัดการง่ าย ไม่ ต้องต้ อนออกเดินออกเฝ้ า เลีย้ ง 3-4 เดือน ก็ขายได้ เราก็ไปหาความรู้ มาทํา
มาคิดเอาดัดแปลงเอา อาหารก็ต้องมีแบบของมัน เรามาเรี ยนรู้ เพิ่ม ”

หาทางเรียนรู้ด้วยตัวเอง
เกษตรกรต้นแบบคนที่3 เริ่ มต้นเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง หาข้อมูล จากคนรอบข้างที่มี
ประสบการณ์ ช่วยสอน แบ่งปันความรู ้ให้ เช่น เพื่อนเกษตรกร พ่อค้าโค จึงเริ่ มเกิดการสะสมความรู ้
และประสบการณ์ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ ได้ข้อมูลหลายมา ก็มาจากคนทีต่ ลาดทีเ่ ค้า
เลีย้ ง แล้ วมาซื ้อวัว นัดโคกะบือ เค้ าบอกต่ อมาให้ ฟัง นัดมีสองจุด ที่อุบล สัมป่ อยน้ อย แยกอุทุมพร แยกยโสธร
มีแทบทุกวัน แล้ วแต่ ที่เราจะเลือกไปหล่ ะ... วิธีการดูวัวอยู่ที่ประสบการณ์ มานาน ดูออกว่ าตัวนีจ้ ะราคาขาย
เท่ าไหร่ ขายเนือ้ จะได้ กี่กิโล เราจากประสบการณ์ เอง ทําเรื่ อยๆ ต้ องรู้จักหัดพูดจา คุย ถาม ต่ อรอง พอหลายๆ
ครั้ งเราก็จะรู้ ตลาด จะไม่ ได้ ต้องหาตําราอ่ านที่ไหน”

การหาความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่3 นอกจากการพูดคุยกับคนรู ้จกั แล้ว ยังหาจากเอกสาร
หรื อ สื่ อที่หาได้ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ หลักๆตอนนั้น ไม่ ค่อยได้ ไปอบรมอะไรนัก มี
ข้ อมูลมาบ้ าง ส่ วนใหญ่ จาก ปศุสัตว์ มีแผ่ นพับ หนังสือมาให้ บ้าง ก็ได้ อ่านอยู่ พวกเอกสารตํารา หนังสือ
เกีย่ วกับปศุสัตว์ เราก็ซื้อมาอ่ านเรื่อยๆ ถ้าเราเจอประจํา ข้ อมูลจากพวกหนังสือ ส่ วนใหญ่ ตอนนี้เราก็ดูอยู่ แต่
บางทีเค้ าก็ทาํ ไม่ เหมือนเรา บางอันก็ดูน่าสนใจ แต่ เรารู้ สึ กว่ าเราทําได้ ดีอยู่แล้ ว อย่ างตอนนี ้ ลูกคนโตที่เป็ น
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อาจารย์ เทคโนโลยี ชี วภาพ สารคราม ก็เอาหนังสือ วารสาร ข้ อมูลมาบอก มาเล่ า พ่ อก็ว่า มันก็ไม่ เหมือนเรา
ทํา”

ความรู ้ที่เกษตรกรต้นแบบคนที่3 ได้มาจากการบอกเล่าจากบุคคลต่างๆ ส่ วนใหญ่เป็ นสิ่ งที่มี
การปฏิบตั ิกนั มาแล้วเห็นว่าได้ผลดี จึงแนะนําบอกต่อ ดังตัวอย่างที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “
การฉี ดยาวัวนี่ไม่ เคยอบรม พ่ อจับฉี ดเลย เราก็ดูตามนํา้ หนักวัวตามใบฉลากที่เค้ าให้ มา เราก่ ะนํา้ หนักวัวถูกอยู่
ก็ใช้ นา้ํ ยาตามนั้น พ่อก็ไม่ ได้ เรียน ถามเพือ่ น ถามร้ านยา ยาตัวนี้สิดี เค้ าก็สอนมา ฉีดไปทีต่ ้ นคอ เราก็ลองเลย
คิดว่ าวัวเป็ นของเราเอง ถ้ามันตายก็ไม่ เป็ นไร...”

การจะได้ขอ้ มูลจากการบอกเล่าที่ถูกต้อง และเป็ นจริ ง จากบุคคลต่างๆ พบว่า มีปัจจัยในเรื่ อง
ของความสัมพันธ์ ความสนิทไว้ใจกันระหว่างบุคคลกับเกษตรกร ดังที่ บุตรชายเกษตรกรต้นแบบคนที่
3 กล่าวว่า “ อย่ างเรื่ องซื อ้ วัว ตั้งแต่ แรก พ่ อให้ ไปซื ้อ เริ่ มแรกๆเลย ป.5 ป6 พ่ อเอาเงินให้ ไป แล้ วแต่ จะซื ้อมา
ไปกับเพื่อนๆนายฮ้ อยกันแถวนี ้ พ่ อจะพาไปซื ้อด้ วยกันก่ อน ที่ตลาดวัว บอกสอนให้ ดูลกั ษณะ แล้ วจากนั้นก็
ให้ ไปซื ้อเอง ปล่ อยเราไปเอง พอไปเพื่อนของพ่ อที่เป็ นนายฮ้ อย ก็ช่วยแนะนําด้ วย เพราะพวกนายฮ้ อย
ส่ วนมากเค้ าจะโกหก เชื่อได้ บ้าง ไม่ ได้ บ้าง ถ้ าไม่ ร้ ูจักกันสนิทจริงๆ เห็นอยู่กโ็ กหก ตาดีได้ ตาร้ ายเสีย เราต้ องดู
ให้ เป็ นให้ เข้ าใจเองด้ วย อาศัยเค้ าอย่ างเดียวก็ไม่ ได้ เราต้ องดูสังเกตคนอื่นๆเค้ า ดูคนรอบข้ างเรา ทีเ่ ค้ าซื้อกัน ถ้า
คนเชื่อได้ เข้ าใจกันพวกกันก็จะบอกกัน สนิทกัน ปรึกษาได้ ”

นอกจากนั้น การหาความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่3 และครอบครัว ยังได้มาจากการเข้า
อบรม ที่ทาํ ให้ได้หลักวิชาการนํามาปฏิบตั ิ ซึ่งส่ วนใหญ่ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 จะเน้นให้บุตรชายได้
ร่ วมเรี ยนรู ้พร้อมกัน เพราะต้องเป็ นผูส้ ื บทอดงานต่อไป ดังที่ บุตรชายเกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า
“ สมัยก่ อน เราเลีย้ งพวกแม่ พันธุ์ อยากผสมเทียมเป็ น ตอนนั้น พ่ อไปอบรมผมก็ไป มีอาจารย์ ที่ ม.ขอนแก่ น ก็
มาอบรมให้ สอนให้ เราซื ้อแม่ วัวมาทดลองทํา สอนอยู่สองสามวัน เค้ าให้ เราเตรี ยม แม่ วัวไว้ ลองตัว เตรี ยม
มดลูกวัวที่มนั เชื อดแล้ วมาสองอัน เอาไว้ ให้ ลองจกลองล้ วง สอนให้ ทาํ เลย ตอนนั้นก็ยงั ไม่ กล้ าทําจริ งรู้ สึ กว่ ายัง
ไม่ ผ่าน ก็พอดีมีการอบรมผสมเทียม หนึ่งอาทิตย์ ที่ ขอนแก่ น เป็ นของ ส.ส.จังหวัดจัด เราก็ไปอบรมอีก มีแม่
วัวเยอะเราทําสอดปื นผสมเทียมเข้ าไปในมดลอง ถ้ าผ่ านจะสอดง่ าย ถ้ าไม่ ผ่านมันจะติดๆ เราทําเปรี ยบเทียบจน
เรารู้ แล้ ว ผ่ านการอบรม ก็ได้ เป็ นหมอผสมเทียมด้ วย”

นําความรู้ทไี่ ด้ มาทดลองลงมือทํา
คุยกันก่อนทํา
เมื่อได้ขอ้ มูล ความรู ้ใหม่มาในเบื้องต้น เกษตรกรต้นแบบคนที่3และครอบครัว จะมา
พูดคุยกัน เพือ่ ดูวา่ น่าสนใจ น่าเชื่อถือเพียงใด จะไม่เชื่อในทันที โดยจะเป็ นการคิดเทียบกับวิธีการ
ปฏิบตั ิเดิมที่ทาํ อยู่ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ หลักๆตอนนั้น ไม่ ค่อยได้ ไปอบรมอะไรนัก มี
ข้ อมูลมาบ้ าง ส่ วนใหญ่ จาก ปศุสัตว์ มีแผ่ นพับ หนังสื อมาให้ บ้าง ก็ได้ อ่านอยู่ พวกเอกสารตํารา หนังสื อ
เกี่ยวกับปศุสัตว์ เราก็ซื้อมาอ่ านเรื่ อยๆ ถ้ าเราเจอประจํา ข้ อมูลจากพวกหนังสื อ ส่ วนใหญ่ ตอนนีเ้ ราก็ดูอยู่ แต่
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บางทีเค้ าก็ทาํ ไม่ เหมือนเรา บางอันก็ดูน่าสนใจ แต่ เรารู้สึกว่ าเราทําได้ ดอี ยู่แล้ ว... อย่ างลูกคนโตที่เป็ นอาจารย์
เทคโนโลยี ชี วภาพ สารคราม ก็เอาหนังสื อ วารสาร ข้ อมูลมาบอก มาเล่ า พ่ อก็ว่า มันก็ไม่ เหมือนเราทํา”

นอกจากการคิดเปรี ยบเทียบกับสิ่ งเดิมที่ทาํ อยู่ พบว่า เกษตรกรต้นแบบคนที่3 จะดูถึงโอกาส
และความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิจริ งที่เหมาะสมกับความพร้อมของตนเองด้วย ดังที่ เกษตรกรต้นแบบ
คนที่3 กล่าวว่า “ ก็ได้ ไปดูงานอยู่บ้างหลักๆเราก็ปรึ กษากันเองข้ อมูลในกลุ่มคนเลีย้ งวัว แล้ ว เรามาวิเคราะห์
เอง ส่ วนใหญ่ ขึน้ กับความรู้สึกของเราเอง ดูว่าได้ ไม่ ได้ อย่ าง ที่ตาก กํานัน..(เอ่ ยชื่ อ).. เลีย้ งด้ วยสัปปะรด เอา
รถตักให้ กินเลย สะดวกแต่ บ่ได้ เอาเป็ นตัวอย่ าง ก็มีตากนี่ไปดูเรื่ องการใช้ เปลือกสับประรดเป็ นอาหาร กลับมา
คุยกัน ดีของเค้า แต่ เราทําไม่ ได้ เพราะอาหารมันวัตถุดบิ ไกล ทํายาก ของเค้ ามันหาง่ าย”

ลองทํา ดูผล เพือ่ ตัดสิ นใจ
เมื่อมีความรู ้ หรื อ วิธีการใหม่ๆอยูใ่ นความสนใจ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 จะทดลองลงมือ
ทํา เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นว่าเกิดผลอย่างไรเมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการเดิม เพื่อตัดสิ นใจว่าจะเปลี่ยนแนว
ปฏิบตั ิของตนใหม่หรื อไม่ ดังที่ บุตรชายเกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “… มีพรรคพวก อยู่แถวภาค
กลาง รู้ จักกันเค้ าก็แนะนําเรื่ องอาหาร อาหารข้ นให้ กิน พวกที่เค้ ามาซื ้อวัวไปเชื อด เค้ าก็จะไปเห็นโคขุนที่ ต่างๆ
รู้ มาเค้ าก็แนะนํา เจอกันตามตลาดนัด ส่ วนใหญ่ จะรู้ จักกันหมด สนิทกันก็มี พอเค้ าบอก พ่อกับผมก็ยงั ไม่ เชื่อ
ทันที มาคุยกันก่ อนดูก่อน บางอย่ างเราก็ลองนะ ลองดูไม่ ได้ ผลเราก็ถอยเหมือนกัน”

การยอมรับความรู ้ใหม่ของเกษตรกรต้นแบบคนที่3 พบว่า เกิดการสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้น
ด้วยตัวเอง จากการลงมือทําให้เห็นผลที่เกิดขึ้นเองกับตาที่มาจากประสบการณ์ของตัวเองโดยตรง ดังที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ ปศุสัตว์ กแ็ นะนําอยู่ เราต้ องมีหลายอย่ างที่จะต้ องทํา เราจะเอาอาหารที่
ไหน อาหารต้ องซื ้อจากเค้ า จะทําคอกอย่ างไร บอก แต่ เราฟัง เราว่ าเราตัดสินใจจากประสบการณ์ เราเองดีกว่ า
คอกจะเล็กจะใหญ่ เราก็ลองผิดลองถูกมา...คือรับฟังเค้ ามาบ้ างนะ แล้ วเราก็เอามาคิดว่ า บางทีมันก็ไม่
เหมือนกับทีเ่ ราคิด ก็กลับมาคุยกันว่ าเราจะทําอย่ างทีเ่ ค้าบอกมามั๊ย บางอย่ างคุยกันแล้ วไม่ เอาดีกว่ า แต่ บางทีก็
มีคดิ ถ้าทําอย่ างทีเ่ ค้ าบอกได้ ผลเราก็ทาํ ไม่ ได้ กเ็ ลิก ลองทําดูก่อนว่ าจะเป็ นยังไง บางทีข้อมูลใหม่ เราได้ มา สู้ เก่ า
เราไม่ ได้ อย่ างเรื่ อง ฟางหมัก ก้ อนแร่ กากเบียร์ มันก็ย่ งุ ยากในการจัดการ อ้ วนช้ าด้ วยมันไม่ เร็ ว พวกนีเ้ พิ่ม
ค่ าใช้ จ่ายเรา เราก็ไม่ เอา ”

ลองถูกลองผิด อาจพบสิ่ งใหม่ โดยบังเอิญได้
นอกจากนั้น ในกระบวนการเลี้ยง หากเกิดข้อสงสัย หรื อเกิดปัญหา เกษตรกรต้นแบบคนที่3
จะหาทางแก้เบื้องต้นด้วยตัวเอง มีการลองผิดลองถูก ทําให้มีโอกาสค้นพบวิธีการใหม่ๆ โดยบังเอิญ ดัง
ตัวอย่าง การค้นพบวิธีการแก้ปัญหาโคดื้อ และโคดุ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ เราทําด้ วย
ตัวเองที่ผ่านมา ลองผิดถูกมาเอง อย่ างเคยเจอวัวดุร้าย เราจะจับยังไง ทํายังไง วัวนอนดือ้ ไม่ ลุกเราจะทํายังไง
ตําราไม่ มีบอก หลายคนก็ไม่ ร้ ูเหมือนเรา อย่ างวัวนอน มันไม่ ยอมเดินขึน้ รถเนี๊ย ทําไงๆมันก็งอแงไม่ อยากลุก
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ขึน้ รถ พ่อก็ว่า เอ..จะทําไงนะ ดึง ขู่ ดุกแ็ ล้ ว มันนอนนิ่งเลย เลยลองกัดหางมัน มันก็สดุ้งลูกขึน้ เองเลย ลองมา
ทุกอย่ างแล้ ว ลองเอาไฟมาเผาสุ มมันยังไม่ ลุกเลยนะ ลองวิธีพ่อสิได้ ผลเลย (หั วเราะชอบใจ) ใครถามก็จะบอก
วิธีนี้ ถ้าใครฟันไม่ ได้ ก็เอาคีมหนีบหางมันแทนได้ แต่ ไม่ แนะนํานะ เพราะคีมนี่เคยแล้ วมันอันตรายทําให้ เกิด
แผลได้ แต่ ถ้าเรากัดนี่มันจะกระโดดโหยงเลย มันกลัวทีส่ ุ ดเลยหล่ ะ”
“ เรื่ องวัวดุควายดุ อย่ างที่ครั้ งนึงซื ้อมาจากอุทัย ซื ้อมาหลายตัว มันดุมนั ชนคน ไล่ ชนคน เจ้ าของเค้ าก็
หมดปั ญญาจะจับ เค้ าว่ าจะยิงให้ ตายเอาไปทําเนือ้ พ่ อก็หาวิธี เอ..ทําไงจะจับได้ พ่ อก็ไปจับ คือ เอาวัวตัวหนึ่งที่
มันเชื่อง มันไม่ ดุ แต่ ต้องเป็ นตัวทีใ่ หญ่ กว่ าตัวดุนะ ก็เอาเทียบจับสะพายแล้ วเดินเคียงเข้ าไปใกล้ ๆกับวัวตัวดุ พอ
ใกล้ กนั แล้ ว มันไม่ ดุไม่ ชนกัน เราก็จับมันผูกเชือกไว้ ด้วยกัน เวลาจูงเราก็จงู ตัวทีไ่ ม่ ดุ เราเดินข้ าง วัวไม่ ดุกเ็ ป็ น
กําบังเรา ทําได้ ทั้งวัว ควาย วิธีนี้ เราก็คดิ เทียบง่ ายๆว่ า ถ้าคนเข้ าไปมันชนคนแน่ นอน แต่ ถ้าเราเอาวัวทีใ่ หญ่
กว่ า มันไม่ กล้ าสู้ อยู่แล้ ว ก็ลองดู ต้ องรู้ จําเป็ นเพราะบางที วัว ควายที่ดๆุ เราจะซื ้อได้ ถกู เจ้ าของบางทีเค้ าก็
บอก ไปจับเอาเลย”

ปรับแนวทางการเลีย้ งโคขุนสู่ ตลาดคุณสภาพ และตลาดทัว่ ไป
ความรู ้และทักษะของเกษตรกรต้นแบบคนที่3 นํามาสู่การปรับวิธีการเลี้ยงโคขุนเพื่อส่ งตลาด
เนื้อโคคุณภาพ แต่ยงั คงมีการเลี้ยงขุนระยะสั้น เพื่อส่งโรงชําแหละทัว่ ไป ซึ่งเกษตรกรต้นแบบคนที่3
เห็นว่ายังเป็ นตลาดที่ทาํ รายหมุนเวียนเร็ วได้ดีอยู่ การเลี้ยงโคของเกษตรกรต้นแบบคนที่3 จึงมีท้ งั การ
เลี้ยงขุนตามมาตรฐานสหกรณ์ที่เป็ นแหล่งรับซื้อ และการเลี้ยงขุนระยะสั้นเพื่อส่ งตลาดระดับล่างทัว่ ไป
ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ พอเราเริ่ มเลีย้ งขุน ช่ วงนั้น ส่ งโพนยางคํา ก็ตามกําหนดของ
สหกรณ์ อย่ างปศุสัตว์ มาแนะนํา ก็ทาํ จนเค้ าว่ าเราดี ให้ เราประกวดได้ มา แต่ เราต้ องมาดู ตลาดเดิมเรายังดี ขุน
สั้นได้ เงินเข้ าได้ เลย พ่ อก็ไม่ ทิง้ ตอนนี ้ ส่ งสหกรณ์ บ้าง แต่ ขนุ สั้น ส่ งโรงเชื อดจะเยอะ”

การสะสมความรู้ ในตัวเอง
ประสบการณ์จากการลงมือทํา ลองถูกลองผิด จากจุดเริ่ มต้น จนประสบความสําเร็ จ เป็ นสิ่ งที่
เก็บ สะสมไว้ใ นตัว ของเกษตรกรต้น แบบคนที่ 3 และในครอบครั ว สัง เกตได้จ ากการเล่ า เรื่ อ งราว
ขั้นตอน วิธีการเทคนิ คต่างๆ โดยไม่ตอ้ งเปิ ดตํารา ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ ทําเอง ถ้ าไป
อบรมที่อื่นๆ ก็มีบาง เค้ าเป็ นอาจารย์ กจ็ ริ ง เค้ าวิชาการ แต่ ประสบการณ์ เค้ าไม่ เก่ งเหมือนเรา ทุกอย่ างมาจากเรา
ทําเอง วัวล้ อม วัวป่ วยเจ็บไข้ เค้ าก็ไม่ ร้ ู เหมือนเรา เราทําด้ วยตัวเองที่ ผ่านมา ลองผิดถูกมาเอง ถามเรา เราบอก
เลยใช้ ยาตัวไหน ทํายังไง บอกที่เราทําหล่ ะ แล้ วไปลองทําดูเอง”

การจัดเก็บความรู้
การจัดเก็บความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่3 ส่ วนใหญ่สะสมเป็ นภูมิปัญญาของตนเอง
ส่ วน การจัดเก็บในรู ปแบบที่เห็นชัดจับต้องได้น้ นั มีไม่มากนัก เช่น การจดข้อมูลในสมุดสําหรับคนใน
ครอบครัว การจดสู ตรอาหารบนกระดานไว้ให้ผสู ้ นใจ ได้อ่าน ทั้งนี้ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 เห็นว่า
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การเลี้ยงโคให้ประสบความสําเร็ จ อยูท่ ี่ประสบการณ์ในการลงมือเลี้ยงของแต่ละคน ความรู ้น้ นั หาที่
ไหนก็ได้ในปัจจุบนั แล้วความรู ้จากตัวเกษตรกรต้นแบบคนที่3จะเป็ น การเล่าให้ฟังมากกว่า การเขียน
เป็ นหนังสื อหรื อตํารา ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ จะเลีย้ งได้ ดีไม่ ดี นี่อยู่ที่ประสบการณ์ นี่
ต้ องทําเองหาเอง แต่ อยากรู้ อะไร เดี๋ยวนีเ้ ค้ าหากันได้ พ่ อเองเล่ าได้ ลูกเค้ าตอนนีก้ เ็ ก่ ง เค้ าก็เล่ าได้ บอก
ได้ มีเขียนไว้ จดไว้ ข้ อมูลวัว ราคาวัวมี แต่ ให้ เขียนเป็ นเยอะๆไม่ มี มาดูมาฟั ง แล้ วไปทําเลยดีว่า”
มีการถ่ ายทอดความรู้
สอนคนในครอบครัวจากรุ่ นสู่ รุ่ น
ความรู ้และประสบการณ์ที่สะสมของเกษตรกรต้นแบบคนที่3 ได้ถูกถ่ายทอดต่อให้กบั คนใน
ครอบครัว คือ บุตรชาย มาจนทุกวันนี้ บุตรชาย และ ลูกสะใภ้ กลายเป็ นกําลังหลักในการเลี้ยงโคขุน
ของครอบครัวแทนบิดา ที่ถ่ายทอดโดยการสอนให้บุตรชายได้ลงมือทําจริ งให้สงั เกตจากตัวอย่างแล้ว
ลองทําตาม และ ใช้สถานการณ์จริ งเป็ นที่เรี ยนรู ้ ดังที่ บุตรชายเกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ อย่ าง
เรื่องซื้อวัว ตั้งแต่ แรก พ่อให้ ไปซื้อ เริ่มแรกๆเลย ป.5 ป6 พ่อเอาเงินให้ ไป แล้ วแต่ จะซื้อมา ไปกับเพือ่ นๆนาย
ฮ้ อยกันแถวนี้ พ่อจะพาไปซื้อด้ วยกันก่ อน ทีต่ ลาดวัว บอกสอนให้ ดูลกั ษณะ แล้ วจากนั้นก็ให้ ไปซื้อเอง ปล่ อย
เราไปเอง พอไปเพือ่ นของพ่อทีเ่ ป็ นนายฮ้ อย ก็ช่วยแนะนําด้ วย เพราะพวกนายฮ้ อยส่ วนมากเค้ าจะโกหก เชื่ อ
ได้ บ้าง ไม่ ได้ บ้าง ถ้ าไม่ ร้ ู จักกันสนิทจริ งๆ เห็นอยู่กโ็ กหก ตาดีได้ ตาร้ายเสี ย เราต้ องดูให้ เป็ นให้ เข้ าใจเองด้ วย
อาศัยเค้ าอย่ างเดียวก็ไม่ ได้ เราต้ องดูสังเกตคนอื่ นๆเค้ า ดูคนรอบข้ างเรา ที่เค้ าซื ้อกัน ถ้ าคนเชื่ อได้ เข้ าใจกันพวก
กันก็จะบอกกัน สนิทกัน ปรึ กษาได้ ”

สอนคนทีส่ นใจทัว่ ไป
จากจุดเริ่ มต้นที่เกษตรกรต้นแบบคนที่3 พยายามเรี ยนรู ้ ลงมือทํา จนประสบความสําเร็ จ ได้รับ
การยอมรับว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสมารถด้านการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน และ กลายเป็ น ฟาร์มต้นแบบแหล่ง
เรี ยนรู ้ของพื้นที่ ทําให้เกษตรกรต้นแบบคนที่3มีโอกาสถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ ทั้งคนในพื้นที่
และคนต่างพื้นที่ แวะเวียนมาดูตวั อย่างกระบวนการเลี้ยง และ รวมถึงการรับเชิญไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให้กบั หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 กล่าวว่า “ ชาวบ้ าน
แถวนี้ ไม่ มีการรวมกลุ่ม ต่ างคนต่ างเลีย้ ง แต่ เค้ ามีอะไรเค้ าก็จะมาถามเรา... แถวนีห้ ลักๆเค้ าปลุกสวนหอมแดง
กัน วัวนี่เสริ ม ถ้ามีความรู้อะไรทีจ่ ะทําให้ ววั ดีขนึ้ ชาวบ้ านอยากได้ เราก็บอก...คนมาขอคําแนะนํา แต่ ให้ สอน
เลยยังไม่ มี มักมาถามทีส่ งสัยมากกว่ า การแนะนําการซื้อการขายให้ เค้ า ถ้ าดีสุดเราจะพาไปดูตลาดเลยพาไป
แล้ วแนะนํา พาเดินดู แล้ วให้ ไปเรียนรู้เอาเอง ชี้ให้ เห็นของจริงเลย” และ ตัวอย่าง ที่กล่าวว่า “ คนมาดูเรา จะมี
บ้ าง อย่ างจากมหาลัยราชภัฎสารคามจะพาลุกศิษย์ มาดูงานอยู่ อยากพวกการอบรม ก็มีมาบ้ าง ส่ วนใหญ่ จะ
เชิญพ่อไปมากกว่ า หลังๆไม่ ค่อยมีเวลา ไปร่ วมสัมมนาส่ วนใหญ่ ปี ละครั้ง สองครั้ง พวกโรงเรียนก็มเี ชิญมา
ให้ ไปถ่ายทอดประสบการณ์ ชีวติ ..ทุกวันนี้ เค้ าก็เชิญไปเป็ นวิทยากร ปศุสัตว์ ก็เชิญไปพูดให้ เกษตรกร หรือ
บางทีเค้ าอบรมอะไรเกีย่ วกับปศุสัตว์ ก็เชิญเราไปเสริม ปี ๆนึงก็ หลายครั้งอยู่...”
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โดยสรุ ป กระบวนการจัดการความรู ้ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 ตั้งแต่
แรกเริ่ มประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ จนได้รับการยอมรับจากสังคม พบว่า สรุ ปเป็ นขั้นตอน
ได้ ตามแผนภาพที่ 26 ดังนี้
สาเหตุ: ต้องการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรเดิมที่ส่งผลเสี ย
ต่อสุ ขภาพของตนเองและคนในครอบครัว

จุดเริ่ มต้นของการ
เปลี่ยนแปลง
สู่การเลี้ยงโคขุน

ถ่ายทอดความรู้

เรี ยนรู ้จากการสังเกต พูดคุย กับคน
รู ้จกั เช่นพ่อค้าโค

การเรี ยนรู้การเป็ น
พ่อค้าโคด้วยตนเอง

: สอนคนใน

ครอบครัว

การไปเข้าอบรม
เรี ยนรู ้การเลี้ยงโค
ขุนด้วยตัวเอง

การไปดูงานที่มีหน่วยงานจัด

: สมุดจด

กระดาน
จด สูตรอาหารโค

พูดคุยกับคนใน
ครอบครัว

ลองทํา ลองปรับ
ลองแก้ปัญหา

เห็นผล
และยอมรับ

เป็ นวิทยากรอบรม
:ฟาร์ มกลายเป็ นศูนย์
เรี ยนรู้ในพื้นที่

จัดเก็บความรู้ที่
เห็นชัดเจน

การไปดูฟาร์มตัวอย่างเพื่อนเกษตรกร

ทดลองทํา
ด้วยตัวเอง

: สอนคนภายนอก

เปลี่ยนแปลง
กระบวนการเลี้ยงจากโค
เนื้อตามธรรมชาติ มาเลี้ยง
แบบขุน

เลี้ยงขุนตามมาตรฐานของ
สหกรณ์ฯโพนยางคํา

สะสมความรู้ใหม่ใน
ตัวเองของเกษตรกร
ความรู้เดิม + ความรู ้ใหม่
+ความรู ้ที่พบโดยบังเอิญ

เลี้ยงขุนระยะสั้นส่ ง
โรงชําแหละทัว่ ไป

แผนภาพที่ 26 กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 3
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เกษตรกรต้ นแบบคนที่ 4 (จังหวัดสุ พรรณบุรี)
ผูว้ ิจยั ได้พบกับเกษตรกรต้นแบบคนที่4 เกษตรกรดีเด่นแห่ งชาติ (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์) กรมปศุ
สัตว์ ปี พ.ศ. 2539 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ลุงเชาวน์ฟาร์ม ในเขตตําบล
หัวนา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี เกษตรกรต้นแบบคนที่4 ได้นาํ ผูว้ จิ ยั ไปยังอาคารเรื อน
รับรองขนาดกระทัดรัด ที่มีหอ้ งทํางานเล็กๆ และมีระเบียงนัง่ สนทนาที่มองออกไปสามารถมองเห็น
โรงเรื อนขนาดกว้างยาว เป็ นทิวแถวในระยะไกลหลายสิ บหลังคา มีฝงู โคยืนเรี ยงรายเป็ นจํานวนมาก
ขณะเดียวกันมีคนงานกําลังต้อนโคฝูงขนาดใหญ่หลายร้อยตัว กําลังทําการซื้อขาย ขึ้นรถขนส่ ง เมื่อมอง
ถัดไกลออกไปเป็ นลานโล่งขนาดกว้าง มีกลุ่มคนงานที่กาํ ลังเตรี ยมวัตถุดิบผสมอาหารที่พน่ ออกจาก
เครื่ องผสมอาหารขนาดสูง ตกโกยใส่ ลงในกะบะรถบรรทุกคันขนาดย่อมสี แดงที่ออกแบบให้มีท่อพ่น
สําหรับให้อาหารสัตว์โดยเฉพาะ ทําให้เห็นบรรยากาศฟาร์มขนาดใหญ่ ที่แตกต่างกับฟาร์มขนาดย่อมๆ
ของเกษตรกรทัว่ ไปได้อย่างชัดเจน ที่นี่จึงได้รับการยอมรับเป็ นฟาร์มโคเนื้อครบวงจรขนาดใหญ่ ที่รู้จกั
กันในชื่อ “ฟาร์มลุงเชาว์”
เมื่อถึงเวลา เกษตรกรต้นแบบคนที่4 ได้มานัง่ พูดคุยกับผูว้ ิจยั ด้วยการแต่งกายสบายๆแบบ
กันเอง ปั จจุบนั เกษตรกรต้นแบบคนที่4 มีอายุ 65 ปี เคยได้รับประกาศนียบัตรด้านการเลี้ยงโคเนื้อจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตรด้านการเลี้ยงโคเนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และ จาก
Kansas State University, U.S.A. และ ได้รับปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) จาก
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
เกษตรกรต้นแบบคนที่4 เป็ นบุตรคนโตและเป็ นผูส้ ื บทอดการทําฟาร์มจากบิดา ซึ่งปั จจุบนั
กําลังส่ งต่อการบริ หารจัดการฟาร์มไปยังรุ่ นลูก เป็ นรุ่ นที่สามต่อไป
ความเป็ นมาและสภาพการเลีย้ งในปัจจุบัน
เกษตรกรต้นแบบคนที่4 เล่าจุดกําเนิดของฟาร์มย้อนไปให้ฟังว่า เริ่ มต้น ช่วง ปี พ.ศ. 2513 เริ่ ม
จากการทําไร่ มนั สําปะหลัง เพื่อแปรรู ปทํามันเส้น ทั้งจากการปลูกเอง และรับซื้อมันนํามาอัดแท่งขาย
ส่ งประเทศแถบยุโรป จากการคลุกคลีในการทํางานทําอยู่ 7 ปี จนเกิดมีขอ้ สงสัย ว่าเหตุใดต่างประเทศ
จึงนํามันไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้ จึงเริ่ มสนใจหาทางศึกษาด้วยตัวเอง ดังที่เกษตรกรต้นแบบคนที่ 4 กล่าวว่า “
พยายามศึกษาว่ าอย่ างพวกทางฮอลแลนด์ เอามันไปเลีย้ งดังมากตอนนั้น เรายังไม่ ได้ เลีย้ งนะ ตอนนั้นผมเลีย้ ง
หมูอยู่บ้าง
ก็ศึกษาฮอลแลนด์ ทาํ ไมไม่ ต้องใช้ ข้าวปลาย
เราก็ไม่ ร้ ู
อ่ านข้ อความของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่ านก็ไม่ ได้ เรื่ องได้ แต่ เป็ นวิชาการ ว่ า ที่โคลัมโบเอามันไปเลีย้ งได้ โปรตีน ได้ แต่
ข้ อมูลวิชาการ ก็ยงั ทําจริ งไม่ ได้ ”
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อดีตเนื่องจากบิดาของเกษตรกรคนที่4 เคยมีอาชีพครู มาก่อนที่จะออกมาทําธุรกิจมันส่ วนตัว จึง
มีนิสยั ชอบเรี ยนรู ้ หาข้อมูล ประกอบกับบ้านอยูใ่ กล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์รู้จกั หลาย
บิดาจึงชอบในการศึกษาข้อมูลต่างๆ แล้วนํามาถ่ายทอดให้เกษตรกรต้นแบบคนที่4 ได้ลงมือทดลองทํา
กันอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ มต้น ด้วยการเลี้ยงโคจํานวน 7 ตัวในครั้งแรก ดังที่ เกษตรกรต้นแบบ คนที่ 4
กล่าวว่า “ อาศัยใกล้ ม.เกษตร ลุงเชาว์ (บิดา) แกก็ไปบ่ อย เข้ าไปในกรมปศุสัตว์ ก็ไปรู้ จักข้ าราชการ กรมปศุ
สัตว์ แกเป็ นครู เก่ า เป็ นครู ประถมเก่ า แต่ ลาออก 60 ปี แล้ ว แกก็มาถ่ ายทอดให้ ผมต่ อ นับประสบการณ์ เลีย้ ง
โคผมก็ 41 ปี นับจากเริ่ มต้ น...ตอนที่ทาํ มัน ผมก็เลีย้ งหมู วัวก็มี ก็ลองเอง... จริ งๆลุงเชาว์ ไม่ เห็นด้ วย แต่ ผมดือ้
พอเราทําแกก็ช่วย เพราะแกเป็ นคนที่สนใจวิชาการ ไปที่ ม.เกษตรบ่ อย พวกอาจารย์ ทางสัตว์ แกรู้ จักหมด ก็ไป
ขอความรู้ มาถ่ ายทอด เล่ าให้ ผมฟั ง ผมฟั ง เราก็ทาํ ทดลองเลีย้ ง พอเราทําเห็นผลดี อาจารย์ เค้ าก็มาเรี ยนรู้ กับ
เรา ให้ ลกู ศิษย์ เค้ าก็มาเรี ยนกับเรา”

สาเหตุจุดประกายจากความสงสัยในเรื่ องมันที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ เกษตรกรต้นแบบรายที่ 4
จึงพยายามหาคําตอบ ประกอบกับในขณะที่ทาํ ธุรกิจมันนัน่ เริ่ มเห็นถึงปัญหาด้านสุ ขภาพที่เกิดจากฝุ่ น
ละอองของการผลิตมันเส้น และความยุง่ ยากในกระบวนการผลิตในสมัยนั้น ดังที่ เกษตรกรต้นแบบ
คนที่ 4 กล่าวว่า “อย่ างผมสงสัยนะ ว่ า วัวทําไมกินแต่ หญ้ าถึงมีชีวิตได้ ไปอ่ านเรื่ องกระเพาะรู แมน กินหญ้ า
กระเพาะ มี4 มีกระเพาะหมัก มีจุลินทรี พอหมักเสร็ จ เคลือนไปที่ใส้ เปรี ้ ยว ชาวบ้ านเรี ยกใส้ เปรี ้ ยว ก็คือ ส่ วนที่
นํา้ ย่ อยออกมาเป็ นกรด ก็ไปฆ่ าแบคทีเรี ยตาย ก็กลายเป็ นโปรตีนเลีย้ งวัว... ที่เลิกมันคือ มันเบื่อ เงินดีนะ แต่
สุขภาพก็ไม่ ได้ ฝุ่ นมันเยอะ หั วนี่ขาวเลย สูดหายใจฝุ่ นเต็ม ที่ทาํ เป็ นโรงงานอัดใหญ่ เลย ปลูกเองด้ วย ตอนหลัง
ไม่ ไหว ทําอยู่ 7 ปี ไม่ ไหว สมัยก่ อนช่ างเครื่ องก็ไม่ มี ต้ องผม เลยยกให้ น้องทํา ท้ ายสุดก็ทาํ ไม่ ได้ เลยคิดเอาวัว
เป็ นหลักดีกว่ า ”

ปั จจุบนั เกษตรกรต้นแบบคนที่4 บริ หารดูแลส่ วนของฟาร์มลุงเชาว์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของ
ครอบครัว ซึ่งมีจาํ นวนโคหมุนเวียนเฉลี่ยที่ 5,000 – 6,000 ตัว มีแม่พนั ธุ์อเมริ กนั บรามัน พันธุล์ ูกผสม
ยุโรป เป็ นสายพันธุ์ชาโลเลส์ กับ ลูกผสมบราห์มนั กว่า 600 ตัว และยังมีส่วนขยายธุรกิจออกไปโดยมีพี่
น้องช่วยกันดูแล คือ บริ ษทั ลุงเชาว์ปุ๋ยอินทรี ย ์ จํากัด เป็ นการใช้ประโยชน์จากมูลโคที่ได้จากการเลี้ยง
และ บริ ษทั บีฟโปรและบีฟแพคท์ จํากัด ทําหน้าที่ในส่ วนการชําแหละ ผลิตซาก เนื้อ ส่ งขายตลาดเนื้อ
เกรดคุณภาพ
การเลี้ยงโคขุนในปั จจุบนั ของเกษตรกรต้นแบบคนที่4 แบ่งออกเป็ น การขุนโคคุณภาพ เป็ น
การขุนระยะยาวให้ได้มาตรฐานนํ้าหนัก แบ่งวัวส่ วนหนึ่งส่ งเข้าสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน (KU BEEF)
และ อีกส่ วน ส่ งเข้า บริ ษทั บีฟโปรและบีฟแพคท์ จํากัด เพื่อทําการชําแหละเนื้ อซาก ส่ งตลาดคู่คา้
เอกชน ได้แก่ บริ ษทั แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลด์) บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ
โชคชัยสเต็คเฮ้าส์ นอกจากนั้น เมื่ อปี พ.ศ. 2556 ที่ ผ่านมา เริ่ มดําเนิ นการขุนโคเพื่อการส่ งขาย
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ต่างประเทศ เป็ นการขุนระยะสั้น คือ 3-4 เดื อน แล้วส่ งโคมี ชีวิตขายประเทศเพื่อนบ้าน เช่ น จี น
เวียดนาม ซึ่งมีปริ มาณโคเป็ นที่ตอ้ งการจํานวนมาก
สถานการณ์ ตลาดโคในปัจจุบัน
ระยะเวลาช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา โคในประเทศไทยเป็ นที่ตอ้ งการของประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่ม
ประเทศอาเซี่ยน โดยเฉพาะจีน และ เวียดนาม ซึ่งมีกาํ ลังการบริ โภคสูง และประเทศไทยเป็ นประเทศที่
มีโคที่มีคุณภาพจํานวนมากต่างจากโคในแถบประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีลกั ษณะผอม โครงร่ างเล็ก
เกษตรกรต้นแบบคนที่4 เล่าถึงเส้นทางการเคลื่อนย้ายโค ที่เรี ยกว่า “วัวเถื่อน” ให้ฟังว่า “ เวียดนาม นี่จะ
มาซื ้อวัวขุนจากไทย ส่ วนหนึ่งบริ โภคในประเทศตัวเอง อี กส่ วนขายให้ จีนด้ านตะวันออก ที่เรี ยก กวางสี คือ
เวียดนามจะเข้ าที่ดานัง ส่ วนหนึ่งจะไปจี นก็จะขึน้ ถนน เข้ าด่ านกวางสี อีกพวกที่จีนเข้ ามาซื ้อเองจะไปที่เชี ยง
แสน หรื อทางเชี ยงรายบ้ านเรา เสร็ จแล้ ว เราก็นาํ วัวขึน้ รถจากสุพรรณ นี่ที่เห็นบ่ ายนี่เอาขึน้ รถไปถึง สิ บโมงเช้ า
ถึงท่ าเรื อเชี ยงแสน ไปลง สบหลวย พม่ า ไล่ ขึน้ รถวิ่งต่ อไปถึงชายแดนจี น ก็จะไล่ วัวข้ ามป่ าข้ ามเขาไป เพราะ
มันลักลอบเข้ าเถื่อน พอไปถึงเมืองลุง หรื อเมืองเชี ยงรุ้ ง คือ สิ บสองปั นนา ก็แปลงสันชาติเป็ นวัวจี นแล้ ว
จากนั้นก็จะมีรถบรรทุกวัวจากเมืองเจี ยงซี เมืองทางเหนือ ติดกับพวก สวิตเชอร์แลน ติดรั สเซี ยแถบหนาว พวก
นีจ้ ะเป็ นพวกมุสลิมก็จะเอารถมารั บซื ้อวัวต่ อ จากพวกที่ขายสิ บสองปั นนา พวกนีเ้ ป็ นพวกไทลือ้ … แล้ ว อี ก
ส่ วนนี่กาํ ลังจะเปิ ดทางใหม่ คือ กําลังจะข้ ามสะพานเชี ยงของ ไปถึงด่ านบ่ อแก้ ว ไปถึงด่ านบ่ อเต็น ชายแดนลาว
ติดกับชายแดนจี นด่ านบ่ อหาน ก็จะส่ งลงที่บ่อหาน ก็ไล่ ข่ามเขา กักที่บ่อหาน กิน แต่ งตัว สี่ ห้า วัน จี นก็มารั บ
ซื ้อไป”

ตลาดรับซื้อเนื้อโคในประเทศต้องมีการปรับราคา และ ระยะการขุนเพือ่ ให้เกษตรกรอยูร่ อดได้
เพราะ ตลาดต่างประเทศให้ราคาสู งกว่า จูงใจให้เกษตรกรรายย่อยขายโค ขณะเดียวกัน การทําตลาดเนื้อ
โค ผูผ้ ลิตก็จาํ เป็ นต้องทําความเข้าใจกับพฤติกรรมการบริ โภคของคนในพื้นที่นนั่ ๆ ซึ่งเกษตรกร
ต้นแบบคนที่4 ให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรก ดังที่ กล่าวว่า “ ตลาดสําคัญที่สุด ก็ถึงบอกว่ า เค้ าชอบหุงต้ ม
ยังไง อย่ างฝรั่ งชอบเสต็ก ก็ต้องวัวหนุ่มเนือ้ นุ่ม อย่ างจี นชอบตุ๋น สังเกตต้ อง 2 ชั่วโมงขึน้ นาน ที่นีถ้ ้ าวัวอ่ อน
ตุ๋นชั่วโมงเดียวและหมด เห็นมัย้ ฝรั่ งไม่ กินแก่ กลัววัวบ้ า จี นเวียดนาม มาเล กินวัวแก่ ไทยกินวัวแก่ ตรงนีก้ ็
ได้ มาจากตอนไปดูงานออสเตรเรี ย ไทยส่ วนใหญ่ เราทําวัวหนุ่ม แต่ ฟังมาว่ าตลาดเอเชี ยใต้ ชอบวัวแก่ เราก็คิด
ว่ า ไม่ workแน่ เราก็ปรั บตามตลาด แต่ ถ้าขุนตลาดเนือ้ เสต็กบ้ านเราก็ต้องเนือ้ หนุ่ม เพราะลูกค้ าเราคือฝรั่ งแมค
โดเนล แต่ ถ้าส่ งญี่ปุ่นเกาหลีกไ็ ม่ จาํ เป็ น เพราะเน้ นกินไขมันแทรก ก็วัวแก่ ได้ ”

บทบาททางสั งคม
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั ลุงเชาว์ฟาร์ ม จํากัด เป็ นกรรมการบริ ษทั ลุง
เชาว์ปุ๋ยอินทรี ย ์ จํากัด และ กรรมการบริ ษทั บีฟโปร และบีฟแพคท์ จํากัด นับตั้งแต่อายุ 60 ปี เกษตรกร
ต้นแบบคนที่4 เริ่ มลดบทบาททางสังคมลง ประกอบกับเริ่ มหันมาดูเรื่ องการส่ งโคเปิ ดตลาดคู่คา้ กับ
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ต่างประเทศ แต่ยงั คงเป็ นที่ปรึ กษา และได้รับเชิ ญเข้าร่ วมเป็ นกรรมการ หรื อวิทยากร ในฐานะผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ ให้กบั กลุ่ม องค์กรต่างๆ ดังที่เกษตรกรต้นแบบคนที่ 4 กล่าวว่า “ เคยเป็นคณะกรรมการ
ติ ด ตามการทํา งานของตํา รวจในระดั บจั ง หวั ด ระดั บอํา เภอ เป็ นกรรมการช่ ว ยสมาคมโคเนื ้อ กรรมการ
ยุทธศาสตร์โคเนื้อแห่งชาติเมื่อปี 2555 เป็ นที่ปรึ กษา สมาคมผู้บาํ รุ งพันธุ์โคบราห์มนั แห่ งประเทศไทย กรมปศุ
สั ตว์ พอ60 เราก็ขอเลิก เพราะ มันไม่ มีเวลา ตอนนี ไ้ ม่ ค่อยได้ เป็นอะไร แต่ เค้ าก็ให้ คงชื่ อเป็ นที่ ปรึ กษาไว้ นี่ ก็
มาเชิ ญผมไปหารื อประชุมที่เพชรบูรณ์ ก็ดูเวลาอยู่ ”

ทัศนคติต่ออาชีพการเลีย้ งโคขุน
เกษตรกรต้นแบบคนที่4 เห็นว่า อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อสําหรับเกษตรกรรายย่อย หากเลี้ยงเป็ น
อาชีพเสริ มจะเป็ นโอกาสดีอยู่ เนื่ องจากตลาดยังมีความต้องการ แต่การเลี้ยงขุน ให้ได้เนื้ อคุณภาพ ได้
ราคาดี ต้อง อาศัยเงิ น ทุ น ต้องให้เวลา และต้องเอาใจใส่ และต้องรั กการเรี ยนรู ้ จึ งจะได้ผลดี ดังที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่ 4 กล่าวว่า “ต้ องรั กจริ ง มีทุน รู้ ตลาด รู้ จริ ง เข้ าใจตลาดในปั จุบัน ต้ องมีความ
อดทน ต้ องเป็ นคนไฝ่ รู้ ถ้ าคิดจะเลีย้ งเพราะเห็นคนอื่นเลีย้ ง อย่ าทํา”
2. กระบวนการจัดการความรู้ ของ เกษตรกรต้ นแบบคนที่ 4
กระบวนการจัดการความรู ้ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 4 ตั้งแต่เริ่ ม
ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ จนได้รับการยอมรับจากสังคม พบว่า มีข้นั ตอน ดังนี้
จุดเริ่มต้ นสู่ อาชีพการเลีย้ งโคขุน
จุดเริ่ มของการทําธุรกิจฟาร์มโคเนื้อโคขุนขนาดใหญ่ที่ประสบความสําเร็ จในปัจจุบนั นี้ มาจาก
อดีต ช่วง ปี พ.ศ. 2513 ครอบครัวของเกษตรกรต้นแบบคนที่4 ประกอบอาชีพทําไร่ มนั สําปะหลัง แบบ
ครบวงจร คือ ปลูกและแปรรู ปทํามันเส้น ทํามันอัดแท่งขายส่ งประเทศแถบยุโรป เป็ นเวลา 7 ปี จน
สังเกตเห็นตัวอย่างจากการใช้ประโยชน์จากมันในกระบวนการเลี้ยงปศุสตั ว์ คือ โคเนื้อและสุ กรใน
ต่างประเทศ จึงเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดต่างประเทศจึงนํามันไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้ จึงเริ่ มสนใจหาข้อมูลด้วย
ตัวเอง ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “ ตอนนั้นก็สงสัย ว่ าอย่างพวกทางฮอลแลนด์ เอามันไปเลีย้ ง
ดังมากตอนนั้น เรายังไม่ ได้ เลีย้ งนะ ตอนนั้นผมเลีย้ งหมูอยู่บ้าง ก็ศึกษาฮอลแลนด์ ทาํ ไมไม่ ต้องใช้ ข้าวปลาย เรา
ก็ไม่ ร้ ู อ่ านข้ อความของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่ านก็ไม่ ได้ เรื่ องได้ แต่ เป็ นวิชาการ ว่ าที่โคลัมโบมี
เอามันไปเลีย้ งได้ โปรตีน...”

และอีกสาเหตุหนึ่ง คือ เมื่อทําธุรกิจมันเป็ นระยะเวลาหนึ่ง เกษตรกรต้นแบบคนที่4 เริ่ มเห็นถึง
ปั ญหาด้านสุ ขภาพที่เกิดจากฝุ่ นละอองของการผลิตมันเส้น และความยุง่ ยากในกระบวนการผลิตใน
สมัยนั้น ดังที่เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “... ที่เลิกมันคือ มันเบื่อ เงินดีนะ แต่ สุขภาพไม่ ได้ ฝุ่ นมัน
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เยอะ หั วนี่ขาวเลย สูดหายใจฝุ่ นเต็ม ที่ ทาํ เป็ นโรงงานอัดใหญ่ เลย ปลูกเองด้ วย ตอนหลังไม่ ไหว ทําอยู่ 7 ปี ไม่
ไหว สมัยก่ อนช่ างเครื่ องก็ไม่ มี ต้ องผม เลยยกให้ น้องทํา ท้ ายสุดก็ทาํ ไม่ ได้ เลยคิดเอาวัวเป็ นหลักดีกว่ า ”

การคิดเทียบเคียงความรู้ใหม่ กบั สิ่ งทีเ่ คยทํามา
เมื่อเริ่ มมีความสนใจในด้านการเลี้ยงปศุสตั ว์ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 จึงเริ่ มหาความรู ้เบื้องต้น
ด้วยตัวเอง เพือ่ นํามาเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ตนเองปฏิบตั ิอยู่ ซึ่งขณะนั้นมีการเลี้ยงสุ กรอยู่ 7 ตัว และมีโค
เนื้อพื้นบ้านทัว่ ไปเพียงไม่กี่ตวั ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “ ตอนที่ทาํ มัน ผมก็เลีย้ งหมู ก็ลอง
เอง เอามัน 85 เปอรเซนต์ ผสมกากถัว่ เหลือง เป็ นร้ อย ได้ โปรตีนเท่ ากับข้ าวปราย ข้ าวโพด แต่ กข็ าด คือ
โปรตีนยังไม่ สมบูรณ์ ขาด ไรซี น กับเมดไทยโอนีน ที่เป็ นกรดอมีโน ก็ซื้อแบบผงมาเติมเข้ าไป ก็เลีย้ ง ก็ได้
ระดับหนึ่ง ก็เป็ นที่มาของเริ่ มสนใจอ่ านหนังสื อเรื่ อยมา คือว่ างก็จะสนใจอะไรก็ค้นคว้ า ก็หาอ่ านหนังสื อ จน
ได้ หนังสื อ ของ อ.จรั ญ จันทลักคณา เอ วัวนี่กเ็ ก่ งนี่หว่ า กินหญ้ าเข้ าไปหมัก ในตัว มีจลุ นิ ทรีย์ ก็เข้ าแนวคิดที่
เราสนใจเรื่องมันสําประหลังเอาไปเลีย้ งวัว มันทําให้ โปรตีนสู ง ...คือเห็นฝรั่งมา มันเอาแบคทีเรียไปหมักมัน
ทําให้ โปรตีนในมันมันสู งขึน้ เราก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องกระเพาะวัว เลยตัดสินใจเลีย้ งวัว”

การค้ นหาความรู้
เริ่ มต้น เกษตรกรต้นแบบคนที่4 ศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง จากเอกสาร ตํารา วารสารทาง
วิชาการต่างๆ สังเกตว่า ส่วนตัวเกษตรกรต้นแบบคนที่4 เป็ นคนชอบหาอ่านความรู ้ตามที่ตนเองสนใจ
ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “.. เริ่ มสนใจอ่ านหนังสื อเรื่ อยมา คือว่ างก็จะสนใจอะไรก็ค้นคว้ า
ก็หาอ่ านหนังสื อ...”
แหล่งความรู ้หลักของเกษตรกรต้นแบบคนที่4
จะมาจากสถาบันการศึกษาที่อยูใ่ กล้ใน
พื้นที่ ประกอบกับ บิดาเกษตรกรต้นแบบคนที่4เดิมมีอาชีพเป็ นครู จึงรู ้จกั กับนักวิชาการ อาจารย์ จาก
สถาบันการศึกษา จากกรมปศุสตั ว์ ทําให้หาข้อมูลความรู ้ได้ ไม่ยากนัก ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4
กล่าวว่า “ อาศัยใกล้ ม.เกษตร ลุงเชาว์ แกก็ไปบ่ อย เข้ าไปในกรมปศุสัตว์ กไ็ ปรู้ จักข้ าราชการ กรมปศุ
สัตว์ แกเป็ นครู เก่ า เป็ นครู ประถมเก่ า แต่ ลาออก 60 ปี แล้ ว...จริ งๆลุงเชาว์ ไม่ เห็นด้ วย แต่ ผมดื้อ พอเรา
ทําแกก็ช่วย เพราะแกเป็ นคนทีส่ นใจวิชาการ ไปที่ ม.เกษตรบ่ อย พวกอาจารย์ ทางสัตว์ แกรู้จักหมด ก็ไป
ขอความรู้ มาถ่ายทอด เล่ าให้ ผมฟัง...”
นอกจากนั้น เกษตรกรต้นแบบคนที่4 ยังได้รับความรู ้จากการเข้าอบรม การศึกษาดูงาน ตามที่
ต่างๆที่มีหน่วยงานจัดกิจกรรมขึ้น ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “ เราก็ศึกษา เอ ทํามัยวัวที่เรา
เลีย้ งพอศึกษาทําตามสูตรอาจารย์ บอก มันก็ไม่ ค่อยกินอาหาร เพราะอะไร เราก็หา เกร็ดเล็กเกร็ดน้ อยไปเรื่อย มี
อบรม มีงานทีไ่ หนเราไปหมด...พอฝรั่งมาสัมมนาเรื่องวัว ทีม่ .เกษตร กําแพงแสนจัด เราก็ไปฟัง เราก็จาํ มาลอง
ทํา มันก็ต้องศึกษาวิชาการรู้ ไว้ บ้างนะ ต้ องมีพืน้ ความรู้ ...เลยได้ ทุนของกระทรวงเกษตรไปดูงานอเมริกา ไปกับ
อาจารย์ ที่เกษตรนี่หล่ ะ”
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ความรู ้ที่ได้รับมา จึงมีท้ งั ความรู ้ในเชิงวิชาการ ที่มีการนํามาเทียบเคียงกับสิ่ งที่รู้มาจาก
วิธีการของชาวบ้านทัว่ ไป ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “…อย่ างผมสงสัยว่ า วัวทําไมกินแต่
หญ้ าถึงมีชีวิตได้ อาจารย์กใ็ ห้ อ่านเรื่ องกระเพาะรูแมน วัวกินหญ้ า กระเพาะวัว มี4 กระเพาะ มีกระเพาะ
หมัก มีจลุ นิ ทรี พอหมักเสร็ จ เคลือ่ นไปทีไ่ ส้ เปรี้ ยว ภาษาชาวบ้ านเรี ยกไส้ เปรี้ ยว เอเราเคยได้ ยนิ มา ก็คอื
ส่ วนทีน่ ํ้าย่ อยออกมาเป็ นกรด ก็ไปฆ่ าแบคทีเรี ยตาย ก็กลายเป็ นโปรตีนเลีย้ งวัว เออ เราก็เข้ าใจ”
ทดลองเลีย้ งด้ วยตัวเอง
เกษตรกรต้นแบบคนที่4 เริ่ มต้นทดลองเลี้ยงโคเนื้อด้วยตัวเอง และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
และมีการลองทํา ลองปรับในกระบวนการเลี้ยง ตามความสนใจ และตามประสบการณ์ที่เริ่ มมีเพิ่มขึ้น
ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “ วิธีเลีย้ งนี่กม็ าจากประสบการณ์ หล่ ะ สะสมมาเรื่ อย อย่ างเราไปฟั ง
สัมมนา เราก็ร้ ู ไปฟั งฝรั่ ง มันเก่ งนะยอมรั บ เรามาทํา ลองปรับวิธีเอา...อันไหนไม่ เข้ าใจ เราก็ถามพวกอาจารย์
นั่นหล่ ะ แต่ ถ้าตอบเราฟังแล้ ว เราว่ าไม่ เข้ าท่ าเราก็ไม่ ทาํ ก็ยงั เฉยๆ ถามไปเรื่อย จนฟังเออ เข้ าท่ าน่ าจะเป็ นจริง
น่ าเป็ นไปได้ ก็ค่อยมาลองทํา”

ในการทดลองเลี้ยงของเกษตรกรต้นแบบคนที่4 จะทําซํ้าปรับเปลี่ยนไปจนกว่า จะเห็นผลที่ได้
ข้อสรุ ปของตนเอง ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “ “อย่ างสมัยก่ อน มีบริ ษทั ชื่ อ...(เอ่ ยชื่ อบริ ษทั )...
ก็มีปัญหาเดียวกับผม ผู้จัดการก็มาที่ฟาร์ม บอกพี่ของผมวัวมันก็ไม่ ค่อยกินอาหาร ผมก็เอากากนํา้ ตาลล่ อมัง่
ราดมัง่ มันก็กินระดับหนึ่ง ถามอาจารย์ บางคน ก็ว่าคาโปไฮเดรทเยอะในกระแสเลือดมัง้ ก็ไม่ ร้ ู ผมก็ลองมา
เรื่อยๆ จนลองลดยูเรีย ลงจนเหลือแค่ 1.2 สังเกต ปัญหามันเริ่มคลาย ลดยูเรียลง แต่ ก่อนใครบอกใช้ ยเู รี ยได้ ถึง
3 เปอรเซนต์ ใครใช้ ถึงวัวก็ตายหล่ ะบอกเลย”

การเปลีย่ นแปลงจากอาชีพเกษตรเดิมมาสู่ การเลีย้ งโคขุน
เมื่อมีการเรี ยนรู ้และทดลองด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลดี ทําให้เกษตรกรต้นแบบ
คนที่4 เริ่ มเปลี่ยนจากการทํามันสําปะหลังเป็ นอาชีพหลัก กลายเป็ นการเลี้ยงโคขุนเป็ นอาชีพหลัก ลด
พื้นที่การปลูกมันสําปะหลังลง และปลูกเพียงเพื่อเป็ นอาหารโค เริ่ มมีกระบวนการเลี้ยงเป็ นมาตรฐานส่ ง
ขายให้กบั สหกรณ์โคเนื้อฯ กําแพงแสน ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “ ตอนนั้นก็เริ่ มส่ งวัวที่
กําแพงแสน เป็ นสมาชิ ก ทําวัวเป็ นหลักเลย คนที่สหกรณ์ กม็ าเรี ยนรู้ ที่เราด้ วย อาจารย์ นิสิตก็มาเรี ยนกันที่นี่ แต่
มันนี่ปลูกอยู่ ไว้ เป็ นอาหารวัวเรา ”

การเปลีย่ นแปลงยกระดับการเลีย้ งสู่ ระบบฟาร์ มขนาดใหญ่ ในรูปบริษัท
เมื่อการเลี้ยงโคขุนประสบผลสําเร็ จเป็ นรายได้หลัก การเลี้ยงโคจึงมีจาํ นวนเพิ่มขึ้น ขยาย
ขนาดฟาร์ม ขนาดโรงเรื อน และวางระบบจัดการฟาร์ม มีการจ้างแรงงาน นักสัตวบาลประจําฟาร์ม มี
การนําระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคํานวณ ควบคุมสูตรอาหารโค และ การนําเครื่ องจักรมาใช้ใน
การจัดการวัตถุดิบอาหาร ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ เป็ นผลจากการศึกษาดูงานฟาร์มที่ต่างๆ ทั้งในประเทศ
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และต่างประเทศ และนํามาปรับใช้ จนเกิดกระบวนการเลี้ยงเป็ นระบบฟาร์มขนาดใหญ่ และจัดตั้งเป็ น
บริ ษทั ขึ้น ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “ ผมหาดูเรื่ อย ตัวอย่างที่ไหนดี มีอะไรดี ในไทยตอนนั้น
มีไม่ มาก หนังสื อฟาร์มจากต่ างประเทศมี อาจารย์ ใน เกษตรกรเค้ ามีมาให้ พวกยุโรป อเมริ กาหล่ ะ ทําใหญ่
ตอนนั้นมีที่เกษตร อาจารย์ เค้ าไปดูงาน ผมนี่เป็ นเกษตรกรคนเดียวที่ได้ ไป (หมายถึงไปดูงานที่อเมริ การ่วมกับ
อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) พูดก็ไม่ เป็ น ฟั งก็ไม่ ออก แต่ ร้ ู หมดหล่ ะ คือเรามันทําจริ ง เราไปเห็น
คอกวัวฝรั่ งเราก็อ่านทะลุแล้ ว คือ ทําเองเรี ยนรู้ มาปรั บเอาเอง อย่ างคอกทีม่ องเห็นนี่เอามาจากอเมริกา พอหลัง
กลับจากเมกา ผมก็เอาแบบมาประยุกต์ สร้ างเลย อย่ างทีท่ าํ หลังคา ...ผมเลยสนใจเครื่องจักรเค้ ามาก พอกลับมา
ผมก็มาทําเครื่องจักรดัดแปลงใช้ เอง” และ " สมัยนั้น ก็บอกตรงๆ สื่ อกันตรงๆ ว่ า โคเนือ้ ก็ต้องการเนือ้
อะไร ได้ โคเป็ นลูกผสมบ้ าง ไทยแท้ บ้าง ก็เลีย้ งกันไปเรื่ อยๆ .แต่ กย็ งั ไม่ เข้ าระบบเท่ าใดนัก ตลาดที่ไม่ แน่ นอน
ไม่ มีมาตรฐานการรั บซื ้อ ตีกันไปแบบไม่ มีหลักเกณฑ์ ที่แน่ นอน เงินก็ช้าหรื อไม่ ได้ บ้าง เริ่ มเบื่อระบบนี ้ ...แต่
มาคิดๆ ดูกต็ รง จริงอย่ างทีเ่ ขาว่ า เนื้อมันต้ องผ่ านมาตรฐาน เพราะต้ องมองไปถึงคนทีบ่ ริโภคเนื้อเข้ าไปแล้ ว
จะต้ องไม่ มีผลกระทบหรือผลข้ างเคียงอย่ างเด็ดขาด ก็คดิ ว่ าต้ องทําแบบมีความรู้จริง ทําให้ ดไี ปเลย ฟาร์ มของ
เราจึงหันมาเอาใจใส่ เรื่องมาตรฐานให้ มากทีส่ ุ ด ให้ ร้ ูทุกรายละเอียด มันได้ ความเชื่ อถือ ได้ คุณภาพ"

เกิดการสะสมความรู้ ในตัวเอง
จากการเรี ยนรู ้และลงมือทําด้วยตัวเองของเกษตรกรต้นแบบคนที่4 ทําให้พบว่า เกิดการ
สะสมเป็ นความรู ้และประสบการณ์ในตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “
ผมนี่เป็ นเกษตรกรคนเดียวที่ได้ ไป (หมายถึงไปดูงานที่อเมริ การ่วมกับอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พูดก็ไม่ เป็ น ฟังก็ไม่ ออก แต่ ร้ ูหมดหล่ ะ คือเรามันทําจริง เราไปเห็นคอกวัวฝรั่งเราก็อ่านทะลุแล้ ว คือ ทําเอง
เรียนรู้มาปรับเอาเอง ...”

มีการจัดเก็บความรู้ทเี่ ป็ นระบบ
เมื่อมีกระบวนการเลี้ยงเป็ นมาตรฐานฟาร์มขนาดใหญ่และเป็ นรู ปแบบบริ ษทั ทําให้เกษตรกร
ต้นแบบคนที่4 มีการจัดเก็บข้อมูลความรู ้ในรู ปแบบที่ง่ายต่อการบริ หารจัดการ เช่น การนําโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มาช่วยคํานวณ สู ตรอาหาร การบันทึกข้อมูลโค ตั้งแต่แรกเข้า แรกเกิด นํ้าหนัก และ
ช่วงเวลาที่ตอ้ งฉีดยา ดูแลสุ ขอนามัย ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “ อย่ างสู ตรอาหาร ผมใช้
โปรแกรมช่ วยคํานวณ เรากําหนด สัดส่ วนอาหาร โปรตีน จะเท่ าไหร่ ได้ จากตัวไหน กากใยเท่ าไหร่ เราใส่
ข้ อมูลไป เวลาเครื่องผสม มันจะออกมาเลยตามสัดส่ วน”
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เมื่อการเลี้ยงโคขุนกลายเป็ นระบบฟาร์มขนาดใหญ่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 จึงมีการสอน
ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั คนงาน นักสัตวบาล และเจ้าหน้าที่ในฟาร์ม เพื่อให้ทาํ งานได้อย่างถูกต้องและ
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เป็ นการสอนให้สงั เกต ลงมือทําจริ ง และ สอนแบบภาษาที่เข้าใจง่าย ทําตามได้
ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “อย่ าง เด็กเคยเลีย้ งวัวฝูง พอเลิกเลีย้ ง เราก็จ้างมาทํางานกับเรา เราก็
สอนดูสุขภาพวัว มันก็สอนง่ ายมันเคยเลีย้ งมาแล้ ว แต่ สอนวิชาการเกินก็ไม่ ได้ ต้ องให้ มันฟังเข้ าใจ อย่ างการดู
สุขภาพง่ ายๆ ดูว่าถ้ ามูลเหลว มีกลิ่นคาว เราก็ร้ ู แล้ ว ว่ าเป็ นไร ต้ องใช้ ยาตัวไหน หลักๆดูตั้งแต่ รถมาจ่ ายอาหาร
ปกติวัวจะลุกมาทุกตัว แต่ ถ้าตัวไหนท้ ายคอก นอนไม่ ลกุ นี่ผิดปกติ ไล่ ลกุ ขึน้ เลยดูว่าถ้ ามันเดินขากะเพลกๆ
แสดงว่ าเป็ นไข้ สามวัน ถ้ าลองให้ ยาไม่ หาย ก็จะโทรหาเรา เราก็จะให้ ดูขี้ ดูลมหายใจ ว่ า จะติดเชื อ้ ทางระบบ
หายใจ หรื อ ทางเดินอาหาร แล้ วดูตามอาการที่ตาํ ราว่ าไว้ อีกที ถามพวกนักสัตวบาลอี กที แต่ เอาเค้ าจริ ง เรานี่ห
ล่ ะสอนพวกนักสัตวบาล ถ้ าอยู่กับเราเก่ ง จะไปอยู่อื่นก็สบายใจได้ ”

นอกจากนั้น เกษตรกรต้นแบบคนที่4 ยังให้ความรู ้กบั คนทัว่ ไปที่สนใจ เช่น เกษตรกรแวะมา
สอบถาม อาจารย์ นักวิชาการส่ งนิสิตมาดูงาน ฝึ กงาน หรื อ การรับเชิญจากกรมปศุสตั ว์เข้าร่ วมกิจกรรม
ต่างๆในฐานะผูร้ ู ้และมีประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็ จ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า “ มี
นะ เกษตรกร คนทีค่ ดิ จะทํา จะแวะมาเอง ไม่ ค่อยบ่ อยนะ แต่ มีมา พวกนี้มันเอาจริง ผมจะถามก่ อนเลย จะขาย
ใคร ตลาดคือใคร ทุนขนาดไหน ที่ยงั ไง ใครจะทํา มีเวลาใกล้ ชิดวัวมัย้ ถ้ ามาแบบสองผัวเมียทํางานบริ ษัท ผม
บอกอย่ าเพิ่งคิดเลยหนูเก็บเงินไว้ ก่อน ถ้ าจะออกค่ อยมาทํา ถ้ าพร้อมจริ งผมบอกหมด...ทีน่ ี่เปิ ด รับเด็กฝึ กงาน
เกษตรกรก็มาดูงาน จากปศุสัตว์ ส่งเข้ ามีตลอด มาสั้นๆวันเดียว แต่ เค้ าก็ว่า เราใหญ่ ผมทําไม่ ได้ หรอก ก็ต้อง
อธิ บาย ว่ านี่ให้ เห็นตัวอย่ าง ให้ เห็นรู ปแบบ ไม่ ได้ ต้องกลับไปทําเป็ นนี ้ ให้ ปรั บเอา…ทีน่ ี่กม็ ีคนจบมาหา
ความรู้ผมก็มีรับ แต่ หลังๆไม่ ค่อย แต่ รับเด็กที่มาฝึ กแล้ วอยู่นาน อย่ างลูกคนรู้จักเกษตรกร ก็มาฝึ กเป็ นงาน
สังเกต ถ้าคนผ่ านฟาร์ มลุงชาญนี่รับรองเป็ นงาน สมัครกรมปศุสัตว์ กร็ ั บสบายใจ ...นี่กเ็ ชิญผมไปประชุมที่
เพชรบูรณ์ มันก้ อไม่ อยากไปขัด(หั วเราะ) คือ อย่ างประชุม ว่ าเลีย้ งวัวของประเทศทีม่ ันกําลังขาด จะทําไง... ก็
จะไปประชุมสัมมนาของกระทรวงพานิช เรื่องจะห้ ามเนื้อโคอินเดียนําเข้ า ก็บอกผมมาว่ า พีค่ ดิ กันยังไง ให้ ไป
updateสถานการณ์ กนั หน่ อย”

โดยสรุ ป กระบวนการจัดการความรู ้ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 ตั้งแต่
แรกเริ่ มประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ จนได้รับการยอมรับจากสังคม พบว่า สรุ ปเป็ นขั้นตอน
ได้ ตามแผนภาพที่ 27 ดังนี้
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จุดเริ่ มต้นของการ
เปลี่ยนแปลง
สู่การเลี้ยงโคขุน

สาเหตุ: การหาวิธีการใช้ประโยชน์จากมันสําปะหลังในการเลี้ยงปศุสัตว์
และ การได้รับผลกระทบด้านสุ ขภาพจากอาชีพเดิมที่ทาํ อยู่

ถ่ายทอดความรู้

การเรี ยนรู้เกิดจากข้อ
สงสัย คิดเทียบเคียงกับ
สิ่ งที่ปฏิบตั ิเดิมอยู่

: สอนคนใน : สอนคนภายนอก

จากบุคคล: ปศุสัตว์ นักวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยในพื้นที่
ค้นหาความรู้

สื่ อ: วารสาร เอกสาร ตํารา

ครอบครัว เป็ นวิทยากรอบรม
:สอนคนงาน :ฟาร์ มกลายแหล่ง
เรี ยนรู้ ฝึ กงานนิสิต
ในฟาร์ม
ทําวิจยั
จัดเก็บความรู้ที่
เป็ นระบบ

การไปเข้าอบรม
พูดคุยกับคน
ในครอบครัว
ทดลองทํา
ด้วยตัวเอง

การไปดูฟาร์มตัวอย่างใน
ประเทศ และต่างประเทศ
ทดลองทํา

ลองทํา ลองปรับ
ลองแก้ปัญหา

เห็นผล
และยอมรับ
เปลี่ยนจากการทําไร่ มนั มา
เลี้ยงโคขุนเป็ นอาชีพหลัก

ค้นหาความรู้เพื่อยก
มาตรฐานการเลี้ยง
ขยายต่อยอด

เปลี่ยนแปลง
ยกระดับกระบวนการเลี้ยง
จากสู่ระบบฟาร์ มขนาด
ใหญ่และตัดตั้งเป็ นบริ ษทั

สะสมความรู้ใหม่ใน
ตัวเองของเกษตรกร

แผนภาพที่ 27 กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 4
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เกษตรกรต้ นแบบคนที่ 5 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )
ผูว้ ิจยั ได้นดั กับ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนดีเด่นของสหกรณ์โคเนื้อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด ประจําปี 2556 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา
14.00 – 17.00 น. ณ ฟาร์มชวนชื่นของเกษตรกรต้นแบบคนที่5 ในอําเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เมื่อเดินทางไปถึงเวลาประมาณ 14.00 น. ได้พบกับเกษตรกรต้นแบบคนที่5 และ
เจ้าหน้าที่สตั วบาลประจําฟาร์ม รอให้การต้อนรับ และผูว้ ิจยั ไปนัง่ คุยบริ เวณโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ ใน
บริ เวณโถงโล่งติดกับตัวอาคารที่ทาํ เป็ นสํานักงานฟาร์ม ที่ติดกับบ้านพักของเกษตรกร พื้นที่โดยรอบ
โถงเป็ นที่เปิ ดโล่ง มีตไู ้ ม้ที่เก็บโล่ ประกาศนียบัตร และ รางวัลต่างๆ ที่ฟาร์มของเกษตรกรต้นแบบคนที่
5 ได้รับมาตลอดระยะเวลาหลายสิ บปี เมื่อหันมองออกโดยรอบบริ เวณ จะเห็นโรงเรื อนเลี้ยงโคทอดยาว
ออกไป 4-5 โรง มีท้ งั คอกโคแม่พนั ธุ์ คอกลูกโคระยะหย่านม และ คอกโคระยะขุน อยูไ่ ม่ห่างกัน เมื่อ
มองไปทางถนนหน้าบ้าน ฝั่งตรงข้ามเป็ นพื้นที่สวนปาล์มของเกษตรกรต้นแบบคนที่5 อีกหลายสิ บไร่
เกษตรกรต้นแบบคนที่5
เกษตรกรต้นแบบคนที่5 เป็ นคนรู ปร่ างท้วม ดูสุขภาพแข็งแรง ได้มานัง่ คุยกับผูว้ ิจยั พร้อมทั้ง
แนะนําให้รู้จกั กับเจ้าหน้าที่สตั วบาลประจําฟาร์ม เป็ นชายหนุ่มผิวเข้มรู ปร่ างผอมสูง ทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วย
ดูแลเรื่ องการเลี้ยงโคอยูท่ ี่ฟาร์มมา 7 ปี เกษตรกรต้นแบบคนที่5เอง เป็ นคนจังหวัดสงขลา ปั จจุบนั
อายุ 76 ปี จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเอกพืชสวน สาขารองสัตวบาล เมื่อปี พ.ศ.
2505 เมื่อเริ่ มต้นเรี ยนจบ เคยทํางานที่สาํ นักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง สังกัด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
ความเป็ นมาและสภาพการเลีย้ งในปัจจุบัน
ในอดีต ครอบครัวเกษตรกรต้นแบบคนที่5 อยูท่ ี่จงั หวัดสงขลา บิดารับราชการครู และทํานา
ควบคู่ไปด้วย มีการเลี้ยงโคเนื้ออยูบ่ า้ ง ในช่วงวัยประถมศึกษาจึงได้ช่วยทางบ้านเลี้ยงโค เป็ นแม่โค
พื้นบ้านสองตัว เลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2529 หลังจากเรี ยนจบ ทํางานแล้ว 20 ปี จึงลาออก
จากกองทุนสวนยาง เริ่ มแรกตั้งใจมาทําสวนยาง และเลี้ยงแม่โคเป็ นอาชีพเสริ ม จํานวน 5 ตัว จนเมื่อ
ช่วงปี พ.ศ. 2532 มีพายุเกย์ เข้าทางภาคใต้ ทําให้สวนยางได้รับความเสี ยหาย แต่เกษตรกรต้นแบบคนที่5
สังเกตเห็นว่า โคที่เลี้ยงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด จึงคิดว่า การเลี้ยงโคเป็ นอาชีพน่าจะช่วยลดความ
เสี่ ยงของผลกระทบทางรายได้ของครอบครัว จากธรรมชาติที่อาจเกิดกับการปลูกพืชได้
การเลี้ยงโคเนื้อจึงเริ่ มต้นขึ้น จนเมื่อมีการก่อตั้งสหกรณ์โคเนื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด ช่วงปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเกษตรกรต้นแบบคนที่5 และ ทีมอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันคิดพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อสําหรับตลาดเนื้อคุณภาพ และอาชีพ
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การเลี้ยงโคเนื้อจะอยูไ่ ด้ จะต้องมีสหกรณ์เป็ นตลาดรองรับ เมื่อเกิดสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน
เกษตรกรต้นแบบคนที่5 จึงเริ่ มเลี้ยงโคแบบขุนเพื่อส่ งให้กบั ทางสหกรณ์ โดยเริ่ มแรก เกษตรกร
ต้นแบบคนที่5 และน้องสาว ได้เข้าอบรมพร้อมกันในเรื่ องการเลี้ยงโคขุนจากศูนย์วิจยั และพัฒนาการ
ผลิตกระบือและโค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เริ่ มวางระบบการเลี้ยงตาม
มาตรฐานที่ได้อบรมมา นับจากปี พ.ศ.2537 เรื่ อยมา ปัจจุบนั รายได้หลักของครอบครัวมาจากการเลี้ยง
โค โดยได้จดเป็ นรู ปแบบบริ ษทั ชื่อ “ฟาร์มชวนชื่น” และมีรายได้เสริ มจากสวนปาล์ม พื้นที่ประมาณ
50 ไร่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5มีบุตรจํานวน 4 คน ซึ่งปั จจุบนั มีบุตรสาวคนที่4 รับช่วงต่อในการดูแล
การเลี้ยงโคขุนของครอบครัว ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 5 กล่าวว่า “ เริ่ มต้ น เราเรี ยนรู้ กับม.เกษตร
เป็ นหลักตอนนั้น เกษตร ก็กาํ ลังพัฒนาพันธุ์กาํ แพงแสน เราก็ใช้ ววั เราเป็ นที่ทดลองด้ วย มีอบรม ไปดู
งานที่ไหน เราก็ไป น้ องสาวก็ให้ ไป กลับมาก็มาทํา มาคิดมาปรั บ อย่ างใต้ นี่มีอะไรเยอะ ปาล์ มเยอะ จะ
เอามาใช้ ยงั ไงบ้ าง วิ่งไปมาบ่ อยหล่ ะ กําแพงแสน เด็กก็มาเรี ยนกับเราทําให้ ร้ ู จริ ง”
โคสายพันธุ์หลักที่เลี้ยงส่ วนใหญ่ เป็ นสายพันธุ์กาํ แพงแสน คิดเป็ นร้อยละ 98 ส่ วนที่เหลือเป็ น
สายพันธุ์บราห์มนั พื้นเมือง(ลูกผสมพื้นเมืองบรามันห์50:50) และ มีที่ผสมพันธุ์วากิวเข้าไปในแม่พนั ธุ์
กําแพงแสนอีกทีเพื่อเอาลูกที่ได้ขนุ โดยขณะนี้มีการนําพันธุ์ Beefmaster (บีฟมาสเตอร์) ทดลองมาผสม
แม่พนั ธุ์กาํ แพงแสนอีกทีเพือ่ เอาลูกที่ได้ขนุ
ฟาร์มชวนชื่นนอกจากการเลี้ยงขุนเพื่อส่ งให้กบั ทาง
สหกรณ์แล้ว วัตถุประสงค์หลักอีกประการคือเน้นเรื่ องของการปรับปรุ งพันธุ์ พัฒนาสายพันธุ์
กําแพงแสนเป็ นหลัก ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 5 กล่าวว่า “วัวที่ขนุ ในฟาร์มจะเป็ นลูกวัวที่เกิดจากแม่
พันธุ์ในฟาร์ม 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก ฟาร์มเราเป็ นฟาร์มพัฒนาพันธ์ จึงมีแม่ พันธุ์ 200 กว่ าตัว เมื่อได้ ลกู
จะต้ องมีการคัดเลือก คัดออก ตลอดเวลา 98 เปอร์เซ็น เป็ นกําแพงแสน การผสมจะเป็ นการผสมเทียม
กําแพงแสน กับ กําแพงแสน แบบรั กษาระดับสายเลือด”

ปั จจุบนั แรงงานหลักในการดูแลจะมีการจ้างนักสัตวบาล จํานวน 2 คน มาประจําฟาร์ม เพื่อ
ดูแลเรื่ องการเลี้ยง และ เรื่ องอาหาร และมีคนงานช่วยงานในฟาร์ม อีก 3-4 คน จํานวนโค ที่เลี้ยงมีท้ งั โค
แม่พนั ธุ์ และ โคขุน รวมจํานวน 557 ตัว (ตามเอกสารรายงานประจําเดือน ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม
2557) แบ่งเป็ น โคเกรดเอ คือ เป็ นโคหนุ่มเพศผูท้ ี่ขนุ ส่ งตลาดประจําเป็ นหลักคือ สหกรณ์โคเนื้อ
กําแพงแสน (KU Beef) และมีเครื อข่ายกับสหกรณ์โคเนื้ออื่นๆ เช่น สหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง
โพนยางคํา จํากัด สหกรณ์หนองสูง (สาขาปศุสตั ว์) จํากัด สหกรณ์เคยูบีบ ส่ วนโคเกรดบี คือโคแม่ที่
ปลดอายุใช้งาน คืออายุ 15-17 ปี คัดส่ งขายตลาดทัว่ ไปทางภาคใต้ เช่น ตลาดทางภูเก็ต พังงา เป็ นต้น

212
สถานการณ์ การเลีย้ งโคขุน ณ ปัจจุบัน
เกษตรกรต้นแบบคนที่5 มองว่า ตลาดเนื้อโคขุนยังเป็ นที่ตอ้ งการ เพราะมีตลาดของสหกรณ์ที่
รองรับอยู่ และต้องการปริ มาณเนื้อโคออกสู่ ผบู ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง แต่มีสองเรื่ องที่จะส่ งผลต่อตลาด
ราคาเนื้อโคในไทย คือ การลักลอบเข้ามาของเนื้ออินเดีย หมายถึง เนื้อโคและรวมถึงเนื้อควายที่มาจาก
ประเทศอินเดีย โดยปกติจะไม่สามารถนําเข้ามาในประเทศได้ เนื่องจากเรื่ องของมาตรฐานสุ ขอนามัยที่
ยังไม่ปลอดโรค จึงเกิดการลักลอบโดยนําเข้าทางประเทศมาเลเซีย แล้วลักลอบส่ งผ่านเข้าประเทศไทย
เป็ นมานาน 10 กว่าปี ทําให้ตลาดเนื้อโคไทย มีปัญหา เนื่องจาก เนื้อจากอินเดียจะมีราคาถูก ไม่มีตน้ ทุน
การผลิตที่สูง เพราะจะเป็ นการซื้อวัวปลดระวางนํามาชําแหละ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 5 กล่าวว่า
“ ปั ญหานีจ้ ะส่ งผลต่ อตลาดเนือ้ วัวในชุมชนในท้ องถิ่นอยู่มาก ส่ งผลต่ อผู้เลีย้ ง เพราะแต่ ละเขียง ที่มีอยู่ทุก
อําเภอ ปกติจะเป็ นวัวบ้ านเราส่ งเขียง ทีนีพ้ อการลักลอบเนือ้ เถื่อนเข้ ามามากขึน้ ยิ่งช่ วงรั ฐบาลส่ งเสริ มให้
เกษตรกรหั นมาปลูกพืชพลังงานมากขึน้ เกษตรกรเลีย้ งวัวเปลี่ยนอาชี พ วัวไทยที่มีกข็ ายส่ งออกตลาดเพื่อน
บ้ านเยอะ หลายคนจะหั นกลับมาเลีย้ งวัวก็ทาํ ได้ ยากขึน้ วัวขาดแคลน ราคาวัวสูงขึน้ อย่ างตอนนี ้ วัวสาวอายุ 8
เดือน – 2 ปี ราคาอยู่ที่ 4-5หมื่น สายพันธุ์กาํ แพงแสน เป็ นพันธุ์ อเมริ กันบรามันร์ ราคาหลักแสนขึน้ ไป”

ส่ วนเนื้อโคตลาดกลางหรื อตลาดบน เกษตรกรต้นแบบคนที่5 มองว่าอาจมีปัญหาที่เป็ น
ผลกระทบจากการนําเข้าเนื้อเกรดคุณภาพจากประเทศออสเตรเลีย ตามที่ไทยได้ทาํ ข้อตกลงสัญญาFTA
ไว้ ที่กาํ หนดให้ไทยต้องลดภาษีการนําเข้าเนื้อวัวลง จากอดีตเคยเก็บสูงถึงร้อยละ50 ปั จจุบนั ปี 2557 ลด
ภาษีอยูท่ ี่ร้อยละ 20 และ มีขอ้ กําหนด สิ นค้าปศุสตั ว์ (เนื้อวัว เนื้อหมู นม เนย) จะทยอยลดภาษีเป็ นศูนย์
ภายในช่วงในปี 2558 – 2563 ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “ สิ่ งหนึ่งที่ต้องเข้ าใจคือ เนือ้
ออสเตรเลียจะเป็ นเนือ้ ที่มาจากวัวแก่ คือเน้ นตามมาตรฐานตลาดโลก ยุโรป อเมริ กา ที่นิยม บริ โภคเนือ้ วัวที่
ต้ องมีอายุไม่ เกิน2 ปี ถือว่ า จะปลอดภัยจากโรควัวบ้ า และ กินเนือ้ นุ่ม ดังนั้นต้ องเป็ นวัวหนุ่ม จะเนือ้ นุ่มไขมัน
น้ อย เน้ นกินเป็ นเนือ้ เสต็ก นี่เป็ นมาตรฐานผู้บริ โภคต่ างประเทศ แต่ แม่ วัวที่อายุเกินจะส่ งตลาดยุโรป อเมริ กา
ไม่ ได้ จึ งส่ งมาทางตลาดเอเชี ย ทางไทย มาเลเซี ย อิ นโดนีเซี ย ลาว เขมร ซึ่ งจะบริ โภคเนือ้ วัวแก่ นํามาทําเป็ น
อาหาร หลายประเภท เช่ นแกง พะแนง เนือ้ ตุ๋น ที่ไม่ ใช่ เน้ นเนือ้ เสต็ก ”

นอกจากนั้น ในแง่ความเข้าใจพฤติกรรมการบริ โภคของกลุ่มตลาด ก็เป็ นประเด็นที่เกษตรกร
ต้นแบบคนที่5 เห็นว่าผูเ้ ลี้ยงโคในประเทศต้องเข้าใจและคํานึงถึง ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า
“ พฤติ กรรมการกิ น มี 2อย่ าง หนึ่ ง กิ นเนื อ้ นุ่มไขมันน้ อย อายุไม่ เกิ น2ปี สองเนื ้อนุ่มเหมื อนกัน แต่ มีไขมัน
แทรก ซึ่ งวัวไขมันแทรกต้ องเป็ นวัวอายุมากจึ งจะมีไขมัน สมัยก่ อนคนไทยเราเองไม่ ได้ กินวัวมีไขมันแทรก จะ
กิ นวัวอายุมาก แต่ นาํ มาปรุ งเป็ นอาหารประเภทต่ างๆ เพื่ อให้ น่ ุม ไม่ มีกลิ่ น เช่ นเนื อ้ ตุ๋น เนื อ้ เปื่ อย ทางอี สาน
นิยมสับปรุ งเป็ นอาหาร ส่ วนถ้ าเป็ นทางแถบญี่ปุ่น เกาหลี จะชอบประเภทไขมันแทรกเยอะ จะนิยมสไลด์ เนือ้
บางๆ”
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หากมองในแง่การเลี้ยงโคขุนให้ประสบความสําเร็ จ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 จะให้ความสําคัญ
กับตลาด เป็ นอันดับแรก ต้องเข้าใจตลาดพฤติกรรมความชอบ แหล่งรับซื้ อ ต้องชัดเจน เพราะในแง่
ความรู ้ทกั ษะในการเลี้ยงนัน่ มองว่า ผูท้ ี่สนใจจริ งสามารถที่จะเรี ยนรู ้ลงมือฝึ กปฏิบตั ิจนชํานาญกันได้
ไม่ยาก
บทบาททางสั งคม
เกษตรกรต้นแบบคนที่5 ปัจจุบนั เป็ นนายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย อดีตเคยเป็ น นายก
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กาํ แพงแสน และประธานสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน จํากัด รวมถึงเป็ นกรรมการกองทุนฟื้ นฟูเกษตรกรแห่งชาติ และยังเป็ นที่ปรึ กษาในหลาย
ส่ วนของกรมปศุสตั ว์
ทัศนคติต่ออาชีพการเลีย้ งโค
เกษตรกรต้นแบบคนที่5 พูดถึงการทําอาชีพการเลี้ยงโคขุนอย่างภูมิใจ ในการสร้างความสําเร็ จ
จากอดีต ขึ้นมาจนได้รับการยอมรับจาก สังคม และการเป็ นผูม้ ีโอกาสถ่ายทอดแบ่งปั นประสบการณ์
ความรู ้ไปบุคคลอื่นมาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “บอกเลย ไปไหน งานไหนที่
เค้ าเชิ ญ เราใส่ ชุดคาวบอย คนอื่ นใส่ ก็ไม่ เหมื อนเรา เรานี่ หล่ ะคาวบอยตัวจริ ง ของจริ งบุกเบิ กมา ไม่ ใช่ ใส่
เพราะแค่ ดูเท่ นะ แต่ เราภูมิใจ”

2. กระบวนการจัดการความรู้ ของ เกษตรกรต้ นแบบคนที่ 5
กระบวนการจัดการความรู ้ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของเกษตรกรต้นแบบคนที่5
ตั้งแต่เริ่ ม
ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ จนได้รับการยอมรับจากสังคม พบว่า มีข้ นั ตอน ดังนี้
จุดเริ่มต้ นสู่ อาชีพการเลีย้ งโคขุน
เริ่ มแรก เกษตรกรต้นแบบคนที่5 ประกอบอาชีพการทําสวนยาง มีการเลี้ยงแม่โคเป็ นอาชีพ
เสริ ม เลี้ยงแม่โค 5 ตัว เน้นเลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ ยังไม่มีการขุน จนเมื่อ ช่วงปี พ.ศ. 2532 มีพายุเก เข้า
ทางภาคใต้ ทําให้สวนยางได้รับความเสี ยหาย ในขณะที่โคที่เลี้ยงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด จึงมอง
ว่า การเลี้ยงโคเป็ นอาชีพน่าจะช่วยลดความเสี่ ยงความเสี ยหายของธรรมชาติที่เกิดกับพืชผลได้ ดังที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “ ช่ วงปี 32 พายุเกย์ เข้ าภาคใต้ สวนยางเราเสี ยหาย แต่ สังเกตุ วัวที่เลีย้ งไม่
เป็ นไร เลยคิด การเลีย้ งวัวเป็ นอาชีพ น่ าจะช่ วยลดความเสี่ยงความเสียหาย ก็เลีย้ งมา จน ช่ วงปี 36 ก็คิดกับ
อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําอย่ างไรอาชีพการเลีย้ งโคจะอยู่ได้ ก็เริ่มเรียนรู้ทจี่ ะเลีย้ งแบบยืน
โรง”
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การค้ นหาความรู้
การหาความรู ้ในเรื่ องการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบคนที่5 เป็ นการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตัวเอง แหล่งความรู ้ส่วนใหญ่มาจากเพื่อนนักวิชาการ อาจารย์ที่รู้จกั เนื่องจาก เกษตรกรต้นแบบคนที่5
จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบกับเป็ นช่วงที่มหาวิทยาลัยพัฒนาสายพันธ์โคเนื้อ
กําแพงแสน และจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อฯกําแพงแสนขึ้น เพื่อส่ งเสริ มการผลิตเนื้อโคคุณภาพสู่ ตลาด ดัง
ตัวอย่างที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “ ตอนนั้นก็ปรึ กษากับอาจารย์ ที่เกษตร ก็พัฒนาพันธุ์
กําแพงแสนกัน มองว่ าทําแล้ วตลาดก็ต้องมี ก็ตั้งสหกรณ์ ของมหาลัย จากมหาลัยนั่นหล่ ะเริ่มต้ น พวกทีไ่ ป
อบรมจากมหาลัย อย่ างพวกน้ องกับหลานผมไปอบรมกลับมามีความรู้กเ็ อามาทํา”

การหาความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่5 นอกจาการอบรมแล้ว ยังมีการหาความรู ้จาก
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “ …เยีย่ มฟาร์ ม
อื่นๆ ไปดูงานต่ างประเทศ อย่ างในประเทศนี่ไปมาทัว่ อย่ างฟาร์มลุงเชาว์ สุพรรณ ต่ างประเทศนี่ไป
ออสเตรเลีย อเมริ กา มันก็ยิ่งรุ้ เรื่ อง นี่น้องผมเค้ าก็ไปดูงานต่ างประเทศ ไปฝรั่ งเศส ออสเตรเลีย อเมริ กา...นี่จะ
บอกเป็ นหลักเลยนะ ในการเลีย้ งวัว ถ้าคุณไม่ ไปดูงาน หรือ ไปดูคนอื่นนะ คุณไปไม่ ได้ แน่ นอกจากคุณเก่ งจริ ง
แต่ การไปดู คนอื่ นมันทําให้ เราปรั บความคิดเลยนะ ว่ า เราคิดอย่ างนีม้ นั ผิด หรื อถูก ทําไงให้ เราเลีย้ งได้ ดีขึน้ ”

เกษตรกรต้นแบบคนที่5 ยังมีการหาความรู ้ดว้ ยตัวเองจากการรับสื่ อ อย่างต่อเนื่อง จนถึง
ทุกวันนี้ จาก วารสารต่างๆ ที่เป็ นสมาชิก ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “เราก็มีอ่านวารสาร
ข้ อมูลทางช่ องทางอื่นส่ วนใหญ่ จากเอกสาร เช่ นวารสารไทยคาวบอย วารสารออสเตเรียนบรามัน บรามัน
นิวส์ เราเป็ นสมาชิกอยู่ ในฐานะนายกสมาคมโคขุน อเมริกาบรามันเจอนัล ของอเมริกา หนังสือสัตวบาล
ของสมาคมสัตวบาล หนังสือของม.เกษตร ส่ วนข่ าวสารทางทีวี มันมีบ้าง แต่ มนั ฉาบฉวย หลังๆเอกสารก็
รับมาอ่ านกันทุกคน ทีผ่ ่ านมาเนื้อหามีบ้างทีเ่ ราเอามาใช้ ประโยชน์ เช่ นเรื่ องโรค เรื่ องอาการที่เราก็ลองเอามา
สังเกตดู เทคนิคการจัดการเล็กน้ อยๆ...”

นอกจากนั้น ยังพบว่า ในระหว่างกระบวนการเลี้ยง เมื่อเกิดปัญหาที่ตอ้ งแก้ไข เกษตรกร
ต้นแบบคนที่5ก็จะได้มีโอกาสได้รับความรู ้เพิ่มเติม ได้อีกด้วย ดังตัวอย่างที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5
กล่าวว่า “ ที่ฟาร์ม แต่ ก่อนเริ่ มเลีย้ งใหม่ ๆ เราไม่ ร้ ู ว่าอะไรเป็ นอะไร ใช้ สังเกตดูไปเรื่ อย อย่ างวัวป่ วย พอเห็น
เริ่ มติดต่ อไปตัวที่สาม ที่สี่ ก็ต้องรีบแจ้ งไปทีก่ รมปศุสัตว์ เพือ่ ให้ เข้ ามาดู มาแนะนํามาบอก นี่เราเราก็ได้ ร้ ู
เพิม่ ขึน้ ”

การทดลองเลีย้ ง
เมื่อได้ความรู ้หรื อข้อมูลใหม่ๆมา เกษตรกรต้นแบบคนที่5 จะนํามาคุยกับคนในครอบครัว เพื่อ
ดูถึงความน่าสนใจ ในการนําไปทดลองทํา ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “ ไปดูงานแต่ ละที่
กลับมา ทุกครั้งจะกลับมาคุยกัน เลือก ทีเ่ ข้ ากับเรา เหมาะกับเรา ดูงานบางทีก่ ็ ดีนะ แต่ เราไม่ ได้ ใช้ เช่ น บางที่
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ไปดู มีทาํ บ่ อหมักแก๊ ชชี วภาพ กลับมาคุยกันที่บ้าน ดีนะ แต่ เรายังไม่ ทาํ เพราะเรามองว่ ายังไม่ จาํ เป็ น บางที่ไปดู
เรื่ องคอกที่มนั ใหญ่ แต่ เลีย้ งวัวน้ อยตัว เราก็เอามาปรั บขนาดคอกเรา”

ความรู ้ใดที่อยูใ่ นความสนใจ เช่น อาจเป็ นเรื่ องที่กาํ ลังหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยูใ่ นขณะนั้น
เกษตรกรต้นแบบคนที่5 จะนํามาทดลองทํา หรื อ ปรับให้เหมาะกับตัวเองที่จะปฏิบตั ิ แล้วลองทํา เพื่อดู
ผลที่เกิดขึ้น ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “ อย่ างล่ าสุ ดทีเ่ อามาประยุกต์ ใช้ ก็คอื การทําหลังคา
พลาสติกคลุมกันฝนสาด ทีเ่ ห็นกําลังขึน้ โครงนี่ ก็ไปดูฟาร์ มโคนมทีเ่ ชียงใหม่ เค้ าจะทําหลังคาพลาสติก คือ ต่ อ
จากหลังคากระเปื ้ องอี กที เพื่อให้ แสงแดดผ่ านได้ แต่ จะกันฝนไม่ ให้ ลงมาที่คอก จะทําให้ คอกไม่ เละ ไม่ เปี ยก
สามารถเก็บขีไ้ ด้ ซึ่งทีฟ่ าร์ มเรามีปัญหามากเพราะฝนตกเยอะ ตกตลอด วัวไม่ สบาย คอกสาดเปี ยกเละ ซึ่งเรามี
แค่ หลังคากระเบือ้ ง ส่ วนใหญ่ ทไี่ ม่ ได้ คลุมหมดทัง้ คอก ใช้ เป็ นพลาสติกยูวี กันเฉพาะหลังคา มันเป็ นการต้ อง
ลงทุนเพิม่ แต่ มันคุ้มระยะยาว แล้ วคอกไม่ เปี ยกเละ ขีว้ ัวเองก็ใช้ ได้ หมด เอามาขายได้ คือเอาที่วัวก่ อน ที่นี่ฝน
ตกติดต่ อกันหลายวันนี่ คอกเละเลย วัวก็ไปกองอัดอยุ่เกิดวัวป่ วย ถ้ ามันคลุมได้ แสงก็เข้ า ลมก็เข้ า แต่ ฝนไม่ เข้ า
วัวก็มีความสุข คุ้ม เพราะวัวป่ วย1ตัว เกิดตายนี่ 5 หมื่นเลยนะ นี่พอเราดูแล้ ว มาลองเลย ”

นอกจากนั้น ยังพบว่า แนวทางหนึ่งในการสร้างความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่5 เกิดจาก
การเข้าร่ วมเป็ นฟาร์มทดลองในโครงการวิจยั ซึ่งทําให้เกษตรกรต้นแบบคนที่5 ได้ร่วมเรี ยนรู ้ และมีการ
ติดตามผลร่ วมกับนักวิจยั ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “ ตอนนั้น ฟาร์ มผมนี่หล่ ะมีส่วนสร้ าง
สายพันธุ์กาํ แพงแสน โครงการอาจารย์ ปรารถนา แกมาประจํา พาคนมา พานิสิตมา เราก็ได้ เรียนรู้กบั แกไป
ด้ วย”

เปลีย่ นจากทําสวนยางพาราเพียงอย่ างเดียวมาสู่ การเลีย้ งโคขุนเป็ นอาชีพทีส่ อง
ผลจากการเรี ยนรู ้และการทดลองเลี้ยงด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่ องของเกษตรกรต้นแบบคนที่5 ทํา
ให้การเลี้ ยงโคขุนกลายเป็ นอาชี พที่สองของครอบครัว ควบคู่กบั การทําสวนยาง และ สวนปาล์มมา
จนถึงปัจจุบนั
เกิดการสะสมความรู้ ใหม่ ในตัวเอง
การพัฒนากระบวนการเลี้ยงของตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกษตรกรต้นแบบคนที่5 มีการ
สะสมความรู ้และประสบการณ์ในตัวเองจนได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูร้ ู ้ในเรื่ องการเลี้ยงโคขุน ความรู ้ที่
สะสมไว้ สามารถเล่าถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน เป็ นความรู ้ที่นาํ ไปใช้งานจริ งได้ในทางปฏิบตั ิ ดังที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “ “ คําว่ า ตัวเล็ก ตัวใหญ่ จะดูอย่ างไรนี่ ผู้เลีย้ งต้ องอาศัยประสบการณ์
การดูวัวมาเยอะ อย่ างเราดู สังเกตมา จนมีบรรทัดฐานในใจว่ า ไม่ ต้องมีอะไรมาวัด วัวช่ วงอายุเท่ าไหร่
ควรมีขนาดวัวโตได้ แค่ ไหน ถ้ าดูแล้ วว่ า โครงร่ างเล็ก กระดูกเล็กๆ หนังตึงๆ เล็กกว่ าวัวตัวอื่นในช่ วง
อายุเดียวกัน แปลว่ า เป็ นวัวตัวเล็ก... นอกจากนั้น เราบอกจําไว้ เลย วัวตัวเมีย จะสะสมไขมัน ได้ ดีกว่ าวัว
ตัวผู้ ถ้ าวิชาการเค้ าว่ าเพราะเกี่ยวกับฮอโมนต์ ”
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การเปลีย่ นแปลงยกระดับการเลีย้ งสู่ ระบบฟาร์ มขนาดใหญ่ และจัดตั้งเป็ นบริษัท
การเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบคนที่5 เริ่ มต้นจาก การวางระบบการเลี้ยงตามมาตรฐานที่
ได้อบรมมา นับจากปี พ.ศ.2537 เพื่อส่ งโคขุนสู่ ตลาดส่ งสหกรณ์โคเนื้อฯ กําแพงแสน เป็ นหลัก โดยที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่5 เห็นว่าตลาดเนื้อคุณภาพยัง เป็ นที่ตอ้ งการอย่างต่อเนื่อง จึงมีการหาความรู ้เพื่อ
ขยายปริ มาณการเลี้ยง และยกระดับการเลี้ยงกลายเป็ นฟาร์มขนาดใหญ่ และจัดตั้งเป็ นบริ ษทั ดังที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “ วัวที่เราขุนในฟาร์ม จะเป็ นลูกวัวที่เกิดจากแม่ พันธุ์ในฟาร์ม 100
เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก ฟาร์มเราเป็ นฟาร์มพัฒนาพันธ์ ด้วย เราใช้ เป็ นที่เรี ยนรู้ ไปด้ วย จึ งมีแม่ พันธุ์ 200 กว่ าตัว
เมื่อได้ ลกู จะต้ องมีการคัดเลือก คัดออก ตลอดเวลา ตลอดเวลา 98 เปอร์เซ็น การผสมจะเป็ นการผสมเทียม
กําแพงแสน กับ กําแพงแสน แบบรั กษาระดับสายเลือด…เรารั กษามาตรฐานการเลีย้ งต้ องได้ เนือ้ เกรดดียงั มี
ตลาด มาพอก็มีในบางช่ วง ”

การจัดเก็บความรู้
การจัดเก็บความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่5 นอกจากจะสะสมเป็ นภูมิปัญญาในตัวเองแล้ว
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการจดบันทึกข้อมูล ต่างๆที่เกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยง มีการป้ อนข้อมูลใช้โปรแกรม
คํานวณเข้าช่วย ซึ่งจะใช้สอนถ่ายทอดให้กบั คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าว
ว่า “ อย่ างคิดต้ นทุนวัวขุนอยู่ที่ประมาณ 5 หมื่น ถึงห้ าหมื่นสอง ที่ส่งให้ สหกรณ์ ได้ กาํ ไร รวมค่ าลูกคอก
หมายถึงตอนที่เราให้ เค้ าขึน้ ทะเบียนขุน อยู่ที่ประมาณ ตัวละ 7 พัน ถึงหนึ่งหมื่นบาท โดยเฉลี่ย ต้ นทุนนี่รวมค่ า
ซื ้อพันธ์ หรื อค่ าตัววัว ค่ าอาหาร ค่ าไฟ ค่ าแรง การคิดนี่จะใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปของ อ.ปรารถนา (ใช้ โปรแกรม
ใช้ การบันทึกข้ อมูล ) เวลารับคนดูแลฟาร์ ม มาใหม่ วิธีการสอนงานทีน่ ี่ ตอนแรกเลยให้ อ่านค่ าเป็ น ดูเป็ นทํา
พร้ อมกัน”

การถ่ ายทอดความรู้
การสอนถ่ายทอดความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่5 มีท้ งั การถ่ายทอดให้กบั คนในครอบครัว
กับคนที่รับทํางานในฟาร์ม โดยการสอนฝึ กสังเกต การให้ลงมือปฏิบตั ิ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5
กล่าวว่า “ อย่ างเรื่ องสายพันธุ์เราเรี ยนมา เรารู้ เรื่ องสายพันธุ์ มาเราบอกเลย การดูสายพันธุ์ที่ดีให้ สังเกตลักษณะ
วัวภายนอก คือหู อย่ าให้ ยาว อย่ าให้ มีแต่ โหนกมาก หรื อใหญ่ มาก คือ ถ้ าหู ยาวมาก โหนกมาก หรื อใหญ่ มาก
แสดงว่ า มีสายพันธุ์บรามันห์ มีเลือดเมืองร้ อนสูงเกินไป ขนอย่ าให้ ยาวมากเกิน นี่ต้องหั ดดูหัดสังเกต ”

นอกจากนั้น ฟาร์มของเกษตรกรต้นแบบคนที่5 ยังเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีผสู ้ นใจแวะเวียนมาขอ
คําแนะนํา เป็ นแหล่งรับนิสิตฝึ กงาน และ แหล่งทําวิจยั ของนักวิชาการ และเกษตรกรต้นแบบคนที่5
ได้รับเชิญไปแบ่งบันประสบการณ์อยูเ่ รื่ อยๆ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “ ทีผ่ ่ านมา มี
เกษตรกรแวะเวียนมาดูงาน มาถามอยู่บ้าง แบบกลุ่มเลีย้ งวัว มาดูงาน มาขอให้ เล่ า ประสบการณ์ หรือแบบ
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เดินทางมาเองรายบุคคล ก็มี อย่ างกลุ่มทางสุราษฎ์ ชุมพร ยะลา ปั ตตานี ก็จะมาดูการเลีย้ งบ่ อยๆ เฉลี่ย เป็ นกลุ่ม
4 – 5 กลุ่ม ต่ อปี รายบุคคล มาเรื่ อยๆ เฉลี่ย ประมาณ 20 – 30 คน ได้ คนที่มาที่ฟาร์มจะนําดูของจริ ง การเลีย้ ง
จริ ง...ทีน่ ี่เป็ นแหล่ งฝึ กงานของนิสิต เช่ น จากเกษตร เป็ นแหล่ งข้ อมูลพวกอาจารย์ มาขอข้ อมูล มาเก็บตัวเลข
ต่ างๆ เพือ่ ทําการวิจัยอยู่อยู่เรื่อยๆ...ช่ วงนีก้ ม็ ีโอกาสไปพูดคุย กับสถาบัน หน่ วยงานบ้ าง ในฐานะนายก ส่ วน
ใหญ่ รัฐบาลจัด จะพูดแนว นโยบาย สถานการณ์ AEC บ้ าง ช่ วงนี้ ผมจะเน้ นแลกเปลีย่ นนะ ฟังเค้ า พูดให้ เค้ า
ฟัง”

ปั จจุบนั เกษตรกรต้นแบบคนที่5 มีการใช้เครื่ องมือทาง Social Network เป็ นช่องทาง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งเห็นว่า มีความสะดวก ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย
และสื่ อสารกันได้ทนั ที ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “ เดียวนี้ มันยิง่ สื่อสารกันง่ าย อย่ าง
พลาสติกนี่ คนคิดอยู่เชี ยงใหม่ เลีย้ งวัวนม ไปเห็นพลาสติกจากเนอซารี่ ต้นไม้ เค้ าคิดกลับมาที่วัว นี่เค้ าเก่ งมาก
นะ มาแล้ วก็ทาํ ทีนีเ้ รารู้ ว่ าเค้ าทํา เราก็ไปดูว่าเค้ าทําแล้ วได้ มยั้ เราไปเราเลีย้ งวัว เราดูปั้บรู้ เลย นี่โอเค เรารู้จากมี
การสื่อสารมา จากการคุยกันในไลน์ ทีน่ ี่ตอนนี้ทุกคนมีไลน์ หมด จะต้ องส่ งไลน์ กนั เราตั้งไลน์ เป็ นกลุ่ม ตั้ง
กลุ่มกัน เรามีกลุ่มฟาร์ มชวนชื่น สมาชิก คือ คนทีท่ าํ งานทีฟ่ าร์ ม ทุกฝ่ าย มีกลุ่มไลน์ ของกําแพงแสน และ จาก
กลุ่มคนทีเ่ ลีย้ งวัวในเพสบุคส์ เค้ าจะส่ งข่ าว ข้ อมูลกัน เรามีเราก็ส่งไปให้ ...”

ปั จจัยที่มีความสําคัญในการแลกเปลี่ยนสื่ อสารกันระหว่างบุคคล พบว่า คือ การเปิ ดใจรับฟังซึ่ง
กันและกัน จะทําให้ได้ประโยชน์กนั ทุกฝ่ าย ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า “ คือ เวลามีปัญหาเรา
จะคุยกันกับเครือข่ ายพรรคพวก เรืองนี้ใครแก้ ไง รู้อะไร หลักมันอยู่ตรงนี้ว่า คุณชัดว่ าคุณ open mind มั้ย ถ้า
คุณ open mind นี่ข้อมูลมาเยอะแน่ แต่ ถ้าคุณไม่ นี่ ข้ อมูลมันก็ไม่ ได้ คําว่ า open ขอผม คือ เรารับฟัง แล้ วเรามี
ไรเราก็บอก เรารับฟังมากกว่ าพูด”

โดยสรุ ป กระบวนการจัดการความรู ้ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 ตั้งแต่
แรกเริ่ มประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ จนได้รับการยอมรับจากสังคม พบว่า สรุ ปเป็ นขั้นตอน
ได้ตามแผนภาพที่ 28 ดังนี้
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จุดเริ่ มต้นของการ
เปลี่ยนแปลง
สู่การเลี้ยงโคขุน

การเรี ยนรู้เกิดจากการ
คิดเทียบเคียงกับสิ่ งที่
ปฏิบตั ิเดิมอยู่

สาเหตุ: ความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเสี ยหาย
จากการทําสวนปาล์ม

ถ่ายทอดความรู้

ความเสี่ ยงในอาชีพ
เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
จากบุคคล: ปศุสัตว์ นักวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัย

ค้นหาความรู้

สื่ อ: วารสาร เอกสาร ตํารา

: สอนคนใน

: สอนคนภายนอก

ครอบครัว
:สอนคนงาน
และสัตวบาล
ในฟาร์ม

เป็ นวิทยากรอบรม
:ฟาร์ มกลายแหล่ง
เรี ยนรู้ ฝึ กงานนิสิต
ทําวิจยั

จัดเก็บความรู้ที่
เป็ นระบบ

การไปเข้าอบรม
พูดคุยกับ
การไปดูฟาร์มตัวอย่างใน
คนในครอบครัว ประเทศ และต่างประเทศ
ทดลองทํา
เลี้ยงตัวเอง
เห็นผล
และยอมรับ

เปลี่ยนแปลง
ยกระดับกระบวนการเลี้ยง
จากสู่ระบบฟาร์ มขนาด
ใหญ่และตัดตั้งเป็ นบริ ษทั

ลองทํา 2-3 ตัว
สังเกตผล
ปรับเปลี่ยน
ลองทําซํ้า

เพิม่ การเลี้ยงโคขุนเป็ น
อาชีพร่ วมกับการทําสวน
ยางพาราและสวนปาล์ม

สะสมความรู้ใหม่ใน
ตัวเองของเกษตรกร

แผนภาพที่ 28 กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 5
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โดยสรุ ป ผลจากการศึกษากระบวนการจัดการความรู ้เฉพาะของแต่ละบุคคล ของเกษตรกร
ต้นแบบทั้ง 5 ราย พบว่า มีกระบวนการจัดการความรู ้ที่เกิดขึ้น เป็ นไปตามวิถีการดําเนินชีวติ ของ
เกษตรกรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการประกอบอาชีพ ที่มีข้นั ตอน หรื อ วิธีการที่สอดคล้องใกล้เคียงกัน แต่มี
ความแตกต่างกันในรายละเอียดบางประเด็นที่เป็ นเฉพาะของแต่ละบุคคล สรุ ปได้ตามตารางที่10 ดังนี้
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ตารางที่ 10 สรุ ปภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย
ขั้นตอน

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 1

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 2

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 3

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 4

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 5

1.สภาพปัญหารายได้ของ
1.จุดเริ่มต้ นสู่
อาชีพการเลีย้ งโค ครอบครัวไม่เพียงพอ
2. ได้รับการแนะนําจากปศุ
ขุน
สัตว์จงั หวัด เกิดการมองเห็น
โอกาสในการเพิ่มรายได้

1.ต้องการเปลี่ยนจากอาชีพ
1.การหาวิธีการใช้ประโยชน์
เกษตรเดิมที่ส่งผลเสี ย ต่อ
จากมันสําปะหลังในการเลี้ยง
สุ ขภาพของตนเอง และคนใน ปศุสัตว์
2. การได้รับผลกระทบด้าน
ครอบครัว
สุ ขภาพจากอาชีพเดิมที่ทาํ อยู่

1.การหาอาชีพเสริ มที่ ลด
ความเสี่ ยงทางรายได้ของ
ครอบครัว เมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลเสี ยหายต่อ
พืชที่ปลูก

2.การแสวงหา
ความรู้

1.บุคคลรู้จกั ที่ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยว
ข้อได้ เช่น เพื่อนเกษตรกร
พ่อค้าโค จากบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ ความสนิท
ไว้วางใจ
2.เอกสาร หรื อ สื่ อที่หาได้
3. การเข้าอบรม ศึกษาดูงาน
ตัวอย่างฟาร์มจากที่อื่นๆ

1.บุคคลรู้จกั ที่ให้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวข้อได้ เช่น นักวิชาการ
อาจารย์
2.จากสื่ อวารสารต่างๆ เช่น
วารสารไทยคาวบอก วารสาร
ออสเตเรี ยนบรามัน บรามัน
นิวส์ อเมริ กาบรามันเจอนัล
ของอเมริ กา วรสารจาก
สมาคมสัตวบาล และ การดู
ข่าวสารทางทีวี

1.ต้องการเพิ่มรายได้ของ
ครอบครัว จากการเลี้ยงโคขุน
แบบโควตาส่ งสหกรณ์ฯโพน
ยางคํา
2.ข้อจํากัดด้านการลงทุน จึง
ใช้วธิ ีสร้างการวมกลุ่มผูเ้ ลี้ยง
ในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหา และ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กบั คนใน
พื้นที่
1.บุคคลรู้จกั ที่ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยว 1.บุคคลรู้จกั ที่ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยว
ข้อได้ เช่น เพื่อนเกษตรกร
ข้อได้ เช่น เพื่อนร่ วมงานใน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯโพนยางคํา
2.การดูตวั อย่างจากผูท้ ี่เลี้ยงโค เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ขุนมาก่อนในพื้นที่ใกล้เคียง 2. การดูพร้อมของตนเอง ด้าน
3.การเข้าอบรม ประชุม
การลงทุน สภาพการเลี้ยงโค
สัมมนา การศึกษาดูงานที่จดั
ในพื้นที่ ที่ตนเองอาศัยอยู่
โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น
3. การเข้าอบรม ศึกษาดูงาน
สหกรณ์ฯโพนยางคํา ปศุสัตว์ ตัวอย่างฟาร์มจากที่อื่นๆ
หรื อ สถาบันการศึกษา

1.บุคคลรู้จกั ที่ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยว
ข้อได้ เช่น นักวิชาการ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
2.ข้อมูลจากถาบันการศึกษา
ที่ใกล้ในพื้นที่ จากกรมปศุ
สัตว์
3.เอกสาร ตํารา วารสารทาง
วิชาการต่างๆ
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ตารางที่ 10 สรุ ปภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย (ต่อ)
ขั้นตอน

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 1

2.การแสวงหา
ความรู้ (ต่ อ)

3.การนําความรู้
ทีไ่ ด้ มาใหม่
เทียบเคียงกับ
ประสบการเดิม
ของตนเอง

ปรึ กษาพูดคุยกับภรรยา เพื่อ
ทบทวนกับสิ่ งที่เคยทํามา
ก่อนการตัดสิ นใจลองทําตาม

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 2
4.ทบทวนความรู้เดิมที่เรี ยนมา
จากหลักสูตรเกษตรกรรม
ด้านสัตว์ใหญ่-โคเนื้อโค
กระบือ
1.ปรึ กษาพูดคุยกับภรรยา เพื่อ
วางแผนการเลี้ยง วางแผนการ
เลี้ยง และแผนการตลาดเพื่อ
ส่ งตลาดจามจํานวนโควต้า
สหกรณ์ฯโพนยาง
2.ทบทวนความพร้อม
ข้อจํากัดของตนเอง และ
ช่องทางแก้ปัญหา
3.หาแนวทางสร้างการ

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 3

ปรึ กษาพูดคุยกัน กับคนใน
ครอบครัวดูความสนใจ ดูถึง
โอกาสและความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับ
บริ บท ความพร้อมของตนเอง
และคิดเทียบกับวิธีการปฏิบตั ิ
เดิมที่ทาํ อยู่

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 4

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 5

4.การเข้าอบรม การศึกษาดู
งาน ตามที่ต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

3.การเข้าอบรม ศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ

ปรึ กษาร่ วมกัน กับบิดา หา
ความรู้เบื้องต้น เพื่อนํามา
เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ในอาชีพ
ที่ตนเองปฏิบตั ิอยู่

ปรึ กษาพูดคุยกันกับภรรยา
และ น้องสาว เพื่อดูถึงความ
น่าสนใจ การนํามาลองปรับ
ใช้กบั การเลี้ยงของครอบครัว

รวมกลุ่มเกษตรกรผูส้ นใจ
เลี้ยงโคขุนเพื่อสร้างรายได้
ร่ วมกัน
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ตารางที่ 10 สรุ ปภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย (ต่อ)
ขั้นตอน
4.ส ร้ า ง ค ว า ม
สนใจเบื้ อ งต้ น
เพือ่ การรวมกลุ่ม

5.สร้ างการ
ยอมรับ โดยการ
ทําเป็ นตัวอย่ าง
และการเรียนรู้
ทําร่ วมกันแบบ
กลุ่มเล็กๆ

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 1

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 2

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 3

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 4

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 5

1.พาเกษตรกรผูส้ นใจไป
ศึกษากระบวนการเลี้ยง และ
ช่องทางการตลาด ที่สหกรณ์ฯ
โพนยางคํา
2.หาผูท้ ี่สนใจรวมกลุ่มทดลอง
เบื้องต้น
1.ใช้พ้นื ที่ฟาร์ มของตัวเอง
และลงทุนในการเริ่ มทดลอง
เลี้ยงเป็ นตัวอย่าง
2.ทําข้อตกลงกับเกษตรกรที่
สนใจกลุ่มเล็กๆ ให้เข้ามาร่ วม
เรี ยนรู้ในกระบวนการเลี้ยง
ด้วยกัน เพื่อให้ เกษตรกรเห็น
ผลที่เกิดขึ้น
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ตารางที่ 10 สรุ ปภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย (ต่อ)
ขั้นตอน

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 1

6.ทดลองทําด้ วย ทดลองทําด้วยตนเอง มีการ
ทําซํ้า ปรับวิธีการเพื่อหา
ตนเอง
แนวทาง วิธีให้เหมาะสมกับ
ตนเอง

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 2

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 3

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 4

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 5

1.ทดลองลงมือทํา เพื่อดูผลที่
เกิดขึ้น เปรี ยบเทียบกับวิธีการ
เดิมที่ทาํ อยู่ เพื่อตัดสิ นใจว่าจะ
ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิของ
ตนใหม่ หรื อไม่
2.เมื่อเกิดข้อสงสัย หรื อเกิด
ปัญหา มีการทางแก้เบื้องต้น
ด้วยตัวเอง มีการนําความรู้เดิม
มาคิดปรับเปลี่ยน ลองผิดลอง
ถูก ซึ่ งทําให้มีโอกาสค้นพบ
วิธีการแนวปฏิบตั ิใหม่โดย
บังเอิญด้วยตัวเอง

เริ่ มต้นทดลองเลี้ยงด้วยตัวเอง
ควบคู่กบั หาความรู้เรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่อง นํามาลองมา
ปรับ ลองทําซํ้าไปจนกว่า จะ
เห็นผลที่ได้ขอ้ สรุ ปของ
ตนเอง

1.มีการทดลองทําในสิง่ ที่อยู่
ในความสนใจ หรื อ เป็ นสิ่ งที่
กําลังหาทางแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นอยู่ ใน ทํา หรื อ ปรับให้
เหมาะสมกับตัวเองที่จะ
ปฏิบตั ิ แล้วลองทําซํ้า เพื่อดู
ผลที่ได้
2. มีการเข้าร่ วมเป็ นฟาร์ม
ทดลองในโครงการวิจยั ทํา
ให้มีโอกาสในการลองทําสิ่ ง
ใหม่ๆ และมีการติดตามผล
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกันกับ
นักวิจยั

223

224
ตารางที่ 10 สรุ ปภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย (ต่อ)
ขั้นตอน

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 1

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 2

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 3

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 4

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 5

7.การเปลีย่ น

1.การเลี้ยงโคขุนกลายเป็ น
อาชีพหลักร่ วมกับการทํานา
ทําไร่
2.เปลี่ยนการเลี้ยงโคเนื้อตาม
ธรรมชาติ เป็ นการเลี้ยงแบบ
ระบบขุนยืนโรง

1.ลาออกจากงานประจํา มาทํา
อาชีพเลี้ยงโคขุนเป็ นอาชีพ
หลัก
2.เปลี่ยนการเลี้ยงโคเนื้อตาม
ธรรมชาติ เป็ นการเลี้ยงแบบ
ระบบขุน
3.เกิดการรวมกลุ่มกลายเป็ น
โรงเรี ยนสอนการเลี้ยงโคขุนที่
ชัดเจน
4.มีการกําหนดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ให้กบั สมาชิกในกลุ่ม
เช่น การอบรม การศึกษาดู
งาน ทําการตลาดเชื่อมโยงกับ
สหกรณ์ฯโพนยางคํา
5.มีการวางพื้นฐานการเลี้ยงโค
ขุนเป็ นมาตรฐานเดียวกัน และ
การร่ วมหุน้ ลงทุน

1.มีการเลี้ยงโคขุนเป็ นอาชีพ
เสริ มจาการทํานา
2.ปรับวิธีการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อ
ซื้ อ-ขยายตลาดโคมีชีวติ มา
เป็ นการเลี้ยงขุนเพื่อส่ งตลาด
เนื้อโคคุณภาพ และการเลี้ยง
ขุนระยะสั้น เพื่อส่ งตลาด
ทัว่ ไป

1.เปลี่ยนจากปลูกและแปรรู ป
มันสําปะหลัง เป็ น การเลี้ยง
โคขุน เป็ นอาชีพหลัก
2.ลดพื้นที่การปลูกมัน
สําปะหลัง และปลูกเพื่อเป็ น
อาหารโค

1.มีการเลี้ยงโคขุนเป็ นอาชีพ
ที่สองร่ วมกับการทําสวน
ยางพารา และสวนปาล์ม
2.เปลี่ยนการเลี้ยงโคเนื้อตาม
ธรรมชาติ เป็ นการเลี้ยงแบบ
ระบบขุน และการเลี้ยงแม่
พันธุ์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์

แปลงของ
เกษตรกร
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ตารางที่ 10 สรุ ปภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย (ต่อ)
ขั้นตอน

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 1

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 2

8.การสะสม
ความรู้ใหม่ ของ
เกษตรกร

ความรู ้ใหม่ถูกสะสมร่ วมกับ
ความรู้เดิมที่มี กลายเป็ นภูมิ
ปัญญาในตัวเกษตรกร

ความรู้ใหม่ถูกสะสมร่ วมกับ
ความรู้เดิมที่มี กลายเป็ นภูมิ
ปัญญาในตัวเกษตรกร

9.การ
เปลีย่ นแปลง
ยกระดับ
มาตรฐานฟาร์ ม
ของเกษตรกร
10.การจัดเก็บ
ความรู้ของ
เกษตรกร

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 3

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 4

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 5

ความรู้ใหม่ ความรู้ที่คน้ พบ
ความรู้ใหม่ถูกสะสมร่ วมกับ ความรู้ใหม่ถูกสะสมร่ วมกับ
โดยบังเอิญ ถูกสะสมร่ วมกับ ความรู้เดิมที่มี กลายเป็ นภูมิ
ความรู้เดิมที่มี กลายเป็ นภูมิ
ความรู้เดิมที่มี กลายเป็ นภูมิ
ปัญญาในตัวเกษตรกร
ปัญญาในตัวเกษตรกร
ปัญญาในตัวเกษตรกร
สังเกตจาก การเล่าเรื่ องราว ขั้นตอน วิธีการเทคนิคต่างๆ โดยไม่ตอ้ งเปิ ดตําราสามารถเล่าถ่ายทอดได้ อย่างชัดเจน ของเกษตรกรต้นแบบ ทั้ง 5 ราย
มีการทํามาตรฐานการเลี้ยง
มีการทํามาตรฐานการเลี้ยง
มีการทํามาตรฐานการเลี้ยง
มีการทํามาตรฐานการเลี้ยง
มีการทํามาตรฐานการเลี้ยง
กลายเป็ นฟาร์มสาธิตการเลี้ยง
กลายเป็ น โรงเรี ยนต้นแบบ
กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ กลุ่ม
เป็ นระบบฟาร์มขนาดใหญ่
เป็ นระบบฟาร์มขนาดใหญ่
การเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยีย่ ม
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคหนองแหน สัตว์ภายใต้ศูนย์บริ การและ
และตั้งเป็ นบริ ษทั “ฟาร์มลุง และตั้งเป็ นบริ ษทั ”ฟาร์ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เชาว์”
ชวนชื่น”
ประจําตําบลส้มป่ อย

1.การเข้าอบรม อบรมหลักสู ตร
“เกษตรกรวิทยากรปศุสัตว์” มี
เจ้า หน้ า ที่ ก รมปศุ สั ต ว์เ ข้า มามี
ส่ วนช่ วยให้เกษตรกรมีบทบาท
ในการเป็ นผูถ้ ่ายทอด
2.การจัดทําพื้นที่ฟาร์มเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้
3.การทําแผ่นพับ แสดงป้ าย
แสดงข้ อ มู ล ความรู้ ด้ า นการ
คัดเลือกโคเข้าขุน

การจัดทําคู่มือการเลี้ยงโคขุน
การจัดทําตารางอบรมที่มี
กําหนดหัวข้อระยะเวลาที่
ชัดเจน การทําแผ่นป้ ายให้
ความรู้

การจดข้อมูลในสมุดสําหรับ
คนในครอบครัว
การจดสูตรอาหารบนกระดาน
ไว้ให้ผสู้ นใจ

การจัดเก็บข้อมูลความรู้ใน
รู ปแบบที่ง่ายต่อการบริ หาร
จัดการ เช่น การนําโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยคํานวณ
สูตรอาหาร การบันทึกข้อมูล
โค ตั้งแต่แรกเข้า แรกเกิด
นํ้าหนัก และช่วงเวลาที่ตอ้ ง
ฉี ดยา ดูแลสุ ขอนามัย

การจดบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับ
กระบวนการเลี้ยง มีการป้ อน
ข้อมูลใช้โปรแกรมคํานวณ
เข้าช่วย
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ตารางที่ 10 สรุ ปภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย (ต่อ)
ขั้นตอน
11.ถ่ ายทอด
ความรู้ของ
เกษตรกร

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 1

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 2

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 3

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 4

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 5

1.ถ่ายทอดให้กบั คนใน
ครอบครัว ภรรยา ลูกสาว
2.สอนให้กบั คนที่สนใจทัว่ ไป
เช่น เกษตรกรที่สนใจเดินทาง
มาด้วยตัวเองหรื อมาเป็ นหมู่
คณะ จากในประเทศ และ
ต่างประเทศ การเป็ นที่ฝึกงาน
นิสิตนักศึกษา การเป็ นแหล่ง
ทดลองวิจยั ของ คณาจารย์
และนักวิชาการ การรับเชิญ
เป็ นวิทยากรในงานต่างๆ
3.เน้นการถ่ายทอดสิ่ งที่ เป็ น
ประสบการณ์ตรง ที่ได้จาก
การทําด้วยตัวเองละเห็นว่า
ได้ผลดี

1. ถ่ายทอดให้กบั คนใน
ครอบครัว และสมาชิกในกลุ่ม
ผูเ้ ลี้ยงโค กิจกรรมหลักๆ คือ
การจัดอบรมที่เน้นให้สมาชิก
หรื อ ผูเ้ ข้าอบรมได้ลงมือทํา
2.ถ่ายทอดให้คนทัว่ ไป เช่น
การเป็ นแหล่งศึกษาดูงาน เป็ น
แหล่งฝึ กงานนิสิตนักศึกษา
การเป็ นวิทยากรอบรม การเข้า
ร่ วมเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ใน
โครงการวิจยั ของนักวิชาการ
3.เน้นการถ่ายทอด
กระบวนการเลี้ยงโคขุนให้
เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
สําหรับสมาชิก และ ถ่ายทอด
ความรู้ในภาษาที่เรี ยนรู้ ง่าย
เข้าใจง่าย

1.ถ่ายทอด ให้กบั คนใน
ครอบครัว คือ บุตรชาย
ลูกสะใภ้
2.ถ่ายทอดความรู้ให้กบั ผูท้ ี่
สนใจ ทั้งคนในพื้นที่ และ คน
ต่างพื้นที่ แวะเวียนมาดู
ตัวอย่างกระบวนการเลี้ยง
และ การรับเชิญไปร่ วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ให้กบั หน่วยงานต่างๆ

1.ถ่ายทอดความรู้ให้กบั
คนงานในฟาร์ม นักสัตวบาล
ในฟาร์ม เพื่อให้ทาํ งานได้
อย่างถูกต้องและเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน และสอน
ในลักษณะที่ปฏิบตั ิจริ ง เข้าใจ
ง่าย
2.ถ่ายทอดความรู้กบั คนทัว่ ไป
ที่สนใจ เช่นเกษตรกรแวะมา
สอบถาม อาจารย์ นักวิชาการ
ส่ งนิสิตมาดูงาน ฝึ กงาน หรื อ
การรับเชิญจากกรมปศุสัตว์
ในฐานะผูม้ ีความรู้และ
ประสบการณ์

1.ถ่ายทอดความรู้ให้กบั คน
ในครอบครัว กับคนที่รับ
ทํางานในฟาร์ม โดยการ
สอน การให้ลงมือปฏิบตั ิ ให้
ฝึ กสังเกต
2.การถ่ายทอดให้กบั คน
ทัว่ ไป
เช่น การเป็ นวิทยากรรับเชิญ
การรับคณะดูงาน นิสิต
ฝึ กงาน
3.มีใช้เครื่ องมือทาง Social
Network เป็ นช่องทาง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั เพื่อน
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ ที่
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และ
สื่ อสารกันได้ทนั ที คือ
โปรแกรมคุย Line และ Face
book
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ตารางที่ 10 สรุ ปภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย (ต่อ)
ขั้นตอน
11ถ่ ายทอด
ความรู้ของ
เกษตรกร(ต่ อ)

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 1

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 2

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 3

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 4

เกษตรกรต้ นแบบ คนที่ 5

4. มีใช้เครื่ องมือทาง Social
Network เป็ นช่องทาง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อน
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ ที่
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และ
สื่ อสารกันได้ทนั ที คือ Face
book
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1.2 กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ และแนวปฏิบัติทใี่ ช้ ในการเลีย้ งโคขุนของเกษตรกรต้ นแบบ
ข้อค้นพบที่ ไ ด้จ าก การวิเ คราะห์ ขอ้ มูลส่ ว นบุคคล สภาพการเลี้ ย งทัว่ ไป ตั้ง แต่ อดี ต จนถึ ง
ปั จจุบนั และกระบวนการจัดการความรู ้เฉพาะของแต่ละบุคคล ของเกษตรกรต้นแบบ ทั้ง 5 ราย พบว่า
ความรู ้ และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นแนวทางที่ดี นั้น
มาจากกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดขึ้นของเกษตรกร ที่มีระยะเวลามาต่อเนื่ อง โดยพบว่า กระบวนการ
เรี ยนรู ้ของเกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 ราย มีความสอดคล้องกัน ดังนี้
1.เกษตรกรจะเริ่ มต้องการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ เมื่อมีความต้องการ ที่เป็ นวัตถุประสงค์ เฉพาะของแต่
คน ซึ่งพบว่า มาจาก ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อตัวเกษตรกรโดยตรง เช่น สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
การได้เห็นตัวอย่าง การได้รับคําแนะนําชี้แนะจากบุคคลรอบข้างในประเด็นที่กาํ ลังอยู่ในความสนใจ
หรื อ ความคิดเห็นจากสมาชิกในครอบครัว
2.กระบวนการเรี ยนรู ้ของเกษตรกร เป็ นลักษณะเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง วิธีการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่เป็ น
การเข้าอบรม ดูงาน หรื อการเข้าประชุ มรวมถึงการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นไปตามวิถีชีวิต ตามความพร้อมและ
ความสนใจของเกษตรกร กระบวนการเรี ย นรู ้ จ ะเริ่ ม ขึ้ น จาก การค้น หาหาความรู ้ นํา มาสู่ ก ารคิ ด
เทียบเคียงกับความรู ้และประสบการณ์เดิ มที่ตนเองมีอยู่ มีการปรึ กษาหารื อกับคนในครอบครั ว ซึ่ ง
พบว่า โดยธรรมชาติของเกษตรกร จะไม่เชื่อในข้อมูล หรื อ สิ่ งที่ได้รับฟั งมาในทันทีทนั ใด จนกว่า จะมี
การลองลงมือทําด้วยตัวเอง อาจมีการปรับวิธีการแล้วลองทําซํ้าๆ จํานวนเล็กๆ เพื่อดูผลที่เกิดขึ้น
3.การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตั ิจากเดิมไปสู่ สิ่งใหม่ จะเกิดขึ้นเมื่อเกษตรกรได้เห็นผลจากการ
ทดลองทําด้วยตัวเอง แล้วเห็ นว่า เป็ นผลดี และเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิสําหรับตนเองและครอบครัว
เช่น พบว่า ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น วัตถุดิบสามารถหาได้ หรื อ เป็ นการแก้ปัญหาที่มีอยูไ่ ด้ เกษตรกร
จึงจะยอมรับในความรู ้ใหม่น้ นั
4.ผลของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้น ทําให้เกษตรกร พัฒนากระบวนการเลี้ยงโคขุนได้ ตั้งแต่
การเลี้ยงในลักษณะเฉพาะของตนเองเพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัว การเลี้ยงในลักษณะการรวมกลุ่ม
เพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และยกระดับการเลี้ยงให้ขยายเป็ นธุรกิจฟาร์มขนาดใหญ่ได้ รวมถึง เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงบทบาทของเกษตรกร จากผูไ้ ม่รู้ กลายเป็ นผูร้ ู ้ จนกลายเป็ นผูถ้ ่ายทอด แลกเปลี่ยนกับ
บุคคลอื่นได้ และ ได้รับการยอมรับจากสังคม
ความรู ้และ และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ ที่ได้รับการยอมรับ ว่า
เป็ นแนวทางที่ดี พบว่า เป็ นการยอมรั บในความรู ้ และประสบการณ์ ของเกษตรกรที่ ได้ปฏิ บตั ิดว้ ย
ตนเอง แล้วได้ผลดี โดยดูจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงรายได้ ฐานะครอบครัว หรื อ การขยายกลายเป็ น
ฟาร์ มขนาดใหญ่เกิดขึ้น โดยภาพรวมพบว่า เกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 ราย มีการใช้ความรู ้ และขั้นตอน
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การเลี้ยงหลักใหญ่ที่คล้ายคลึงกัน คือ อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการร่ วมกับการใช้ความรู ้ และแนว
ปฏิ บตั ิ บนพื้นฐานตามบริ บทสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล จึ งทําให้มีรายละเอียดการปฏิ บตั ิบาง
ประการที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การเริ่มต้ นสํ าหรับผู้ทสี่ นใจการเลีย้ งโคขุน
เกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 ราย มีความเห็นสอดคล้องกัน สําหรับการเริ่ มต้นของผูท้ ี่คิดจะเลี้ยงโค
ขุนเป็ นอาชี พหลักหรื ออาชี พเสริ มให้ประสบความสําเร็ จ มี สองประการแรก ที่ ตอ้ งคํานึ งถึ ง คือ1)
ทัศนคติของเกษตรกรผูค้ ิดจะเลี้ยง และ 2)ความรู ้เบื้องต้นด้านการตลาดที่ควรทราบ
ทัศนคติของเกษตรกรผู้คดิ จะเลีย้ งโคขุน
เกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 ราย เห็นว่า เป็ นปั จจัยแรกที่สาํ คัญสําหรับ ผูส้ นใจ หรื อ เกษตรกรที่คิด
จะทําอาชี พการเลี้ยงสัตว์ คือ ต้องเป็ นผูม้ ีใจรัก และมีความพร้ อม หมายถึง ต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่
อย่างจริ งจัง ไม่ปล่อยทิ้งกว้าง ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 5 กล่าวว่า
“ ต้ องมีใจรั กที่จะทําอาชี พนี ้ คือการเลีย้ งวัวต้ องมีใจรั กวัว ไม่ รังเกียจ ดูแลนํา้ อาหาร ความสะอาด
สุขภาพ ทิง้ ไม่ ได้ ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ หั วใจสําคัญคือ คุณต้ องมีใจรั กก่ อน คนที่มีใจรั กถึงจะทําได้ คนไม่ มีใจรั กทําไม่ ได้ เพราะ
ผลตอบแทนที่ จะได้ ของวัวมันช้ า เงินทุนต้ องอยู่ตรงนั้นตัง้ นาน การเลีย้ งต้ องใช้ ความรั กประคบประ
หงมเค้ าตั้งนานกว่ าเค้ าจะได้ ... การเลีย้ งเค้ าก็เหมือนกับการเลีย้ งลูกนั่นหล่ ะ ต้ องรั ก ผูกพัน ใส่ ใจ คุย
กับเค้ าทุกวันเลยนะ เค้ ารู้ สึ กนะ สุขเป็ น เหงาเป็ น สังเกตได้ เลย” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“ ถ้ าจะเลีย้ งโคเก่ งแบบพ่ อ มันเป็ นความสามารถเฉพาะตัว คําว่ าความสามารถเฉพาะตัว มันเป็ นสิ่ งที่
สอนถ่ ายทอดกันได้ แต่ ปัจจัยสําเร็ จต้ อง อยู่ที่ตัวของเค้ าเองก่ อนเลย ว่ าอยากเก่ งจริ งเปล่ า บางคนเค้ าก็
ไม่ ชอบ ไม่ รักจะเลีย้ งจะดูแล สอนไป พาไปทํา ก็ไม่ ได้ เก่ ง อย่ างลูกตนโตพ่ อไม่ ชอบ เค้ าก็เรี ยนไปทํา
อย่ างอื่ น แต่ อย่ างคนเล็กนี่เค้ าชอบเค้ ารั ก พ่ อสอนแบบตัวอย่ างที่ดี มีค่ากว่ าคําสอน พ่ อก็ทาํ ให้ เค้ าดู
ขยันให้ เค้ าดู ให้ เห็น ให้ ทาํ วันนีเ้ ค้ าก็เก่ ง การเลีย้ งวัวนี่ต้องใจรั กด้ วย ถึงจะเลีย้ งได้ เคยมีหลานเองมา
อยู่จากหนองวัวลําภู กลับไปก็ทาํ ไม่ ได้ มาเพราะแม่ อยากให้ มา ตัวเค้ าไม่ ได้ อยากเลีย้ ง...” (เกษตรกร
ต้ นแบบคนที่3)
“ หลักคิดจริ งๆ อย่ ามาคิดหาเงินกับวัวนะ วัวไม่ ใช่ ตัว make money นะ ไม่ ใช่ ว่ าจะเอาเป็ นล้ านสอง
ล้ าน ถ้ างั้นไปทําธุรกิจอื่ น วัวนีถ้ ้ าจะเลีย้ งต้ องรั กวัวนะ ชอบด้ วย รั กด้ วย ถ้ าไม่ ชอบไม่ รัก อย่ ามาเลีย้ ง
รั กชอบของเราคือ เห็นวัวแล้ วเรามีความสุข อยู่กับเค้ าได้ ทั้งวัน คุณอยู่ได้ มยั้ หล่ ะ ตัวเหม็นทั้งวัน ไป
ตลาดก็ไม่ ได้ (หั วเราะ) คือ ต้ องอย่ าคิดแต่ ธุรกิจอย่ างเดียว ต้ องรั กมีความสุขกับมัน เพราะการเลีย้ ง
มันช้ า ใช้ เวลา พอไม่ มีเวลาเอาใจใส่ ดูแล มันก็เจ้ งไป” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)
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ควรทราบความรู้เบือ้ งต้ นทีเ่ กีย่ วกับตลาดแหล่งจําหน่ าย
เกษตรกรต้นแบบเห็นตรงกันว่า ผูท้ ี่คิดจะเลี้ยงโคเนื้อโคขุนเป็ นอาชีพ ต้องรู ้และเข้าใจเบื้องต้น
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับตลาด ความต้องการของตลาด ความต้องการของผูบ้ ริ โภค การซื้อขาย แหล่งจําหน่าย
โคเนื้อ ราคา ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 4 และคนที่ 5 กล่าวว่า
“ ตลาดสําคัญที่สุด ถ้ าใจรั กจะเลีย้ งวัว ผมถามเลยจะเลีย้ งนี่เอากล่ อง หรื อเอาเงินจะเอารายได้ ต้ อง
เข้ าใจตลาดด้ วย ก็ถึงบอกว่ า เค้ าชอบหุงต้ มยังไง อย่ างฝรั่ งชอบเสต็ก ก็ต้องวัวหนุ่มเนือ้ นุ่ม อย่ างจี น
ชอบตุ๋น สังเกตต้ อง 2 ชั่วโมงขึน้ นาน ที่นีถ้ ้ าวัวอ่ อน ตุ๋นชั่วโมงเดียวและหมด เห็นมัย้ ฝรั่ งไม่ กินแก่
กลัววัวบ้ า จี นเวียดนาม มาเล กินวัวแก่ ไทยกินวัวแก่ ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่4)
“ ถ้ าจะแนะนําคนที่ จะเริ่ มต้ น เรื่ องเงิ นที หลัง ใจรั กต้ องมาก่ อน แล้ วต้ องรู้ ตลาดก่ อน รู้ การเลีย้ ง คื อ
คุณต้ องรู้ เรื่ องการขุนวัว แล้ วไปดูมาให้ ทั่วนะ เริ่ มคิด ขุนวัวนี่จะส่ งใคร ต้ องเจาะตัวนีก้ ่ อนให้ ได้ ขุน
ส่ งใคร ตลาดไหน แน่ นอนมั้ย การเงิ นเค้ าเป็ นไงบ้ าง ต้ องชั ดเจน อย่ างเจ้ าหน้ าที่ ทางใต้ พากลุ่มมา
อยากจะส่ งเสริ มให้ มีการเลีย้ งวัวขุน ผมตั้งคําถามเลย ขุนแล้ วจะขายใคร บอกขายมาเลเซี ย ผมถามต่ อ
มาเลเซี ยคนไหน ซื ้อเดือนละเท่ าไหร่ ซื ้ออย่ างไร การเงินเป็ นไงบ้ าง ถ้ าไม่ ร้ ู เจ้ ง” (เกษตรกรต้ นแบบ
คนที่5)

ความรู้ และแนวปฏิบัติทสี่ ํ าคัญและจําเป็ น
จากประสบการณ์ ก ารเลี้ ย งโคเนื้ อ ของเกษตรกรต้น แบบทั้ง 5 ราย ที่ ผ่า นมา มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกัน ว่า เกษตรกรหรื อผูท้ ี่ จะหันมาเลี้ ยงโคขุนให้ประสบความสําเร็ จ ในเรื่ องของความรู ้
หลักการที่สาํ คัญและจําเป็ นในการเลี้ยงโคนั้น เป็ นสิ่ งที่ ผูท้ ี่สนใจจริ งจะสามารถค้นหาเรี ยนรู ้ได้ไม่ยาก
ในปั จจุบนั แต่ในส่ วนทักษะ ความชํานาญจะขึ้นกับประสบการณ์การลงมือปฏิบตั ิของแต่ละบุคคล ดังที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 และคนที่ 3 กล่าวว่า
“ ความรู้ เรื่ องการเลีย้ งต้ องรู้ อะไร ข้ อนี ้ เกษตรกรสามารถเรี ยนรู้ ได้ ถ้ ามีใจรั กจริ ง สนใจจริ ง มาเรี ยนรู้
ที่ฟาร์มเอง หรื อ หาความรู้ เพิ่มเติมจากหนังสื อ เอกสาร หรื อ การศึกษาดูงาน การสอบถามจาก
เจ้ าหน้ าที่ปศุสัตว์ หรื อ ผู้มีประสบการณ์ เดี๋ยวนีไ้ ม่ ใช่ เรื่ องยาก” ( เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“ ถ้ าจะเลีย้ งโคเก่ งแบบพ่ อ มันเป็ นความสามารถเฉพาะตัว คําว่ าความสามารถเฉพาะตัว มันเป็ นสิ่ งที่
สอนถ่ ายทอดกันได้ แต่ ปัจจัยสําเร็ จต้ อง อยู่ที่ตัวของเค้ าเองก่ อนเลย ว่ าอยากเก่ งจริ งเปล่ า...”
(เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
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ความรู ้ และแนวการปฏิบตั ิ ที่เป็ นหลักการที่สาํ คัญในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบทั้ง
5 ท่ าน โดยทัว่ ไป คื อ เรื่ องของการจัดการฟาร์ ม ประกอบด้วย แม่พ นั ธุ์แ ละสายพันธุ์สําหรั บขุน ที่
เหมาะสม การคัดเลื อกโคเข้าสู่ ระยะขุน การเตรี ยมโคก่ อนการขุน โรงเรื อน อาหาร ระยะขุน
สุ ขอนามัย และผลพลอยได้จากการขุนโค โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แม่ พนั ธุ์ และสายพันธุ์สําหรับขุนทีเ่ หมาะสม
แหล่งที่มาของโคที่จะนํามาใช้ขนุ เกษตรกรจะเรี ยกแตกต่างกัน ดังนี้ 1) โคต้นนํ้า หมายถึง โค
แม่พนั ธุ์ที่เกษตรกรเลี้ยงเพื่อผลิตโคเนื้อลูกผสมจนถึงระยะหย่านม แล้วจึงขายลูกวัวสู่ตลาด 2)โคกลาง
นํ้า หมายถึง จากลูกวัวระยะหย่านมนํามาเลี้ยงให้ได้น้ าํ หนักในระยะหนึ่งแล้วขาย เช่น ลูกผสมพันธุ์ชา
โรเลส์ (Charolais) เกษตรกรจะทําการคัดเลือกเพื่อซื้อนํามาทําการขุน 3)โคปลายนํ้า หมายถึง โคเข้าสู่
ระยะขุน เพื่อส่ งโคเข้าตลาดรับซื้อโคขุน ต่อไป ดังนั้น เกษตรกรต้นแบบจึงมีแนวคิดด้านการตลาดที่
สอดคล้องกันว่า หากเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน สามารถเลี้ยงโคต้นนํ้าเองได้ ก็จะช่วยลดต้นทุนในการซื้อ
โคเข้าขุนลงไปได้ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 กล่าวว่า
“ ก็คือหนึ่ง ถ้ าการเลีย้ งแม่ พันธุ์ ว่ าลดต้ นทุน การเลีย้ งขุนนี่ ต้ องคนมีเงินจักหน่ อย เพิ่นถึงสิ เลีย้ งได้
ปั จจุบันนี ้ แต่ ว่าถ้ าข้ าเจ้ าบ่ มีเงินน่ ะ อยากเลีย้ งวัวขุนเนี่ย เจ้ าต้ องเลีย้ งแม่ พันธุ์ไปก่ อน”

การเลือกแม่พนั ธุ์ เกษตรกรจะเรี ยก ดูววั เป็ น หมายถึง การที่ตอ้ งรู ้จกั ลักษณะของสายพันธุ์
ลักษณะที่เหมาะสมจะนํามาเป็ นแม่พนั ธุ์ และนํามาขุน แม่พนั ธุ์ควรเป็ นแม่พนั ธุ์บราห์มนั มีโครงสร้าง
ไม่ใหญ่เกิ นไป การเลี้ยงความแน่ นของเนื้ อจะเร็ ว ส่ งอาหารได้เร็ ว ทนต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อโรค
แมลงดี ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 และคนที่ 4 กล่าวว่า
“ หนึ่งแม่ พันธุ์บรามัน หรื อไทยใหญ่ ที่ผมบอกน่ ะ ลูกมันจั่งสิ ออกมาดี แล้ วก็ให้ เนือ้ คุณภาพดี แล้ วก็
เลีย้ งง่ าย เอาแม่ พันธุ์บรามันหรื อไทยใหญ่ มาก่ อน แล้ วก็ผสมเทียม..คือ บ่ แม่ นแม่ พันธุ์ชาโรเล่ ย์ ถ้ า
พันธุ์ชาโรเล่ ย์ แล้ วเอาชาโรเล่ ย์มาทับอี กเนี่ยมันก็นอน (น็อก)” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ อันดับหนึ่งเลยคือแม่ พันธุ์บราห์ มนั ถ้ าเป็ นแม่ พันธุ์ ฮิ นดูบราซิ ล โครงใหญ่ ใช้ เวลานานมากก กว่ าที่
จะได้ แต่ ถ้าเป็ นแม่ พันธุ์บราห์ มนั มันก็โอเคเลย คือโครงสร้ างไม่ ใหญ่ เกินไป การเลีย้ งความแน่ นขอ
เนือ้ จะเร็ วกว่ า ส่ งอาหารได้ เร็ วกว่ า” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“ ผู้ที่คิดจะเลีย้ งต้ องรู้ พันธ์ ไทยบรามันห์ เนื่องจากบรามันห์ เป็ นวัวเมืองร้อนแต่ มีโครงสร้ างใหญ่ กว่ า
วัวไทยพืน้ เมืองนํามาผสมวัวไทยพืน้ เมืองมีความสมบูรณ์ พันธ์ คือ เป็ นสัดเร็ ว ผสมติดง่ าย ได้ ลกู ทุกปี
ทั้งๆที่ได้ รับอาหารไม่ ค่อยสมบูรณ์ นัก” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่4)

ในการเลือกแม่พนั ธุ์ที่ดี ต้องคํานึงถึงลักษณะโครงสร้างสมบูรณ์ ใหญ่ มีน้ าํ หนักไม่ต่าํ กว่า 300
หรื อ 350 กิโลกรัม อายุประมาณ หนึ่งปี ครึ่ ง เป็ นโคสาวรุ่ น ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 กล่าวว่า
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“ แม่ พันธุ์ให้ พยายามนํา้ หนักดี ๆ แหน่ อั่นแม่ คอลอแข่ แหล่ (ง่ องแง่ งๆ ) ซํ้านี่ กบ็ ่ เป็นตา (ไม่ สมควร
ไม่ เหมาะสม) บอกชาวบ้ านเขาอั่นนะ ที่ สามารถซื ้อได้ อย่ างน้ อย ๆ แม่ พันธุ์น่ะผมบ่ อยากให้ ตาํ่ กว่ า
สามร้ อยกิโล สามร้อยสามร้ อยห้ าสิ บน่ ะ อายุกป็ ระมาณสักปี ครึ่ ง เรี ยกแม่ สาว วัวสาว”
(เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)

เกษตรกรที่เลี้ยงแม่พนั ธุ์ ต้องมีการสังเกตอาการโคเมื่อเข้าสู่ ระยะที่พร้อมผสมพันธุ์ เรี ยกอาการ
จับสัดของโค โดย การสังเกตภายนอกจาก อาการเบื้องต้น คือ โคจะยืนให้ตวั อื่นปี น หรื ออาจปี นตัวอื่น
จะร้อง กระวนกระวาย ที่อวัยวะเพศจะบวมแดง มีน้ าํ เมือกไหลออกจากช่องคลอด เกษตรกรโดยทัว่ ไป
จะมีเทคนิคการปฏิบตั ิ ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 กล่าวว่า
“ ยามวัวมันเป็ นสัด ก็สิเอามาผสมเทียม ก็พยายามเบิ่งนํา้ เมือกมัน มันจะขึน้ (หมายถึงอาการเป็ นสัด)
พอถึงมันฮอดมือ้ ก็รีบแจ้ งปศุสัตว์ อาํ เภอ หรื อปศุสัตว์ จังหวัด หรื อทางสหกรณ์ ฯโพนยางคํามาผสม
พันธุ์ให้ แต่ ว่ามันขึน้ ปุ้ บ อย่ างฟ่ าวผสม (อย่ าเพิ่งผสม) บอกชาวบ้ านเขาเบือ้ งต้ นน่ ะ พอมันขึน้ ปุ้ บเนี่ย
ต้ องรออย่ างน้ อย 18 ชั่วโมงหรื อ 10 ชั่วโมง ต้ องรอเป็ นชั่วโมง ๆ ถ้ าพูดภาษาง่ าย ๆ ภาษาชาวบ้ านก็
คือตอนเช้ าน่ ะล่ ะ ถ้ าขึน้ ตอนแลง (ตอนเย็น) ตอนเช้ าผสม ไปแจ้ ง ไปบอกหมอเขา ไปบอกอาสาเขา…
หลังจากนั้นลูกที่ออกมามันก็จะได้ ลกั ษณะที่ดีแล้ วนะทีนี้ ถ้ าได้ แม่ พันธุ์อย่ างนี ้ ลักษณะมันดีนี่ ถ้ าซื ้อ
มาเท่ ากับก็ให้ คัดเบิ่ง อกใหญ่ ไหล่ บึ๋ง ถ้ าเบิ่งบ่ เป็ นก็ให้ มาตามผม หรื อตามสมาชิ กก็ได้ พอลูกมัน
ออกมาจากแม่ พันธุ์น่ะ เราเอาชาโรเล่ ย์ไปผสม ลูกมันก็จะกลายเป็ นพันธุ์ชาโรเล่ ใช่ มยั้ ก็เลีย้ งลูกมัน
รอเข้ าขุน”

ในการนําแม่พนั ธุ์มาผสมเทียมกับสายพันธุ์เลือดยุโรปเพื่อการเลี้ยงขุน สายพันธุ์ที่นิยมส่ วน
ใหญ่คือ สายพันธุ์ลูกผสมชาโรเลส์ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ทาํ การผสมเทียมระหว่างแม่พนั ธุ์บราห์มนั กับ
นํ้าเชื้อจากพ่อพันธุ์ชาโรเลส์เลือด 100 เปอร์เซ็นต์ ลูกที่ได้เป็ นสายเลือดอเมริ กนั บราห์มนั 50 เปอร์เซ็นต์
ชาโรเลส์ 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก เจริ ญเติบโตเร็ ว มีประสิ ทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อได้ดี
ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 และ คนที่ 4 กล่าวว่า
“ ลูกผสมชาโรเลส์ 50 เปอร์เซ็นต์ จะเหมาะสมที่จะขุน จะโตเร็ ว ประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยนอาหาร
เป็ นเนือ้ มันดี เนือ้ ที่ได้ จะมีคุณภาพดี ตัววัวจะออกสี ขาวครี ม หรื อ ออกทอง ไม่ มีตะโหนก ลําตัว
กว้ างยาวลึก เป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้ า ขาใหญ่ แข็งแรง” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“ วัวพืน้ เมืองไม่ นาํ มาเลีย้ งเป็ นโคขุนในระบบธุรกิจได้ เพราะขนาดตัวเล็ก และโตช้ า ผสมให้ ได้ เป็ น
ไทยบราห์ มนั แล้ ว เอาวัวยุโรปมาผสมเทียม ได้ ลกู มาขุน ถ้ าอยากจะได้ เนือ้ นุ่ม ต้ องมีเลือดยุโรปอย่ าง
น้ อย 50 เปอร์เซ็นต์ หรื อ 65 เปอร์เซ็นต์ กจ็ ะดี อย่ างพันธุ์กาํ แพงแสนนี่ก็ 50 เปอร์ เซ็นต์ ใช้ สายพันธุ์ชา
โรเลส์ ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่4)
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ในการเลี้ยงแม่พนั ธุ์ของเกษตรกรต้นแบบ
การเลี้ยงเพื่อให้แม่พนั ธุ์สามารถให้ลูกได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีวิธีการปฏิบตั ิ เมื่อคลอดลูกวัว ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 กล่าวว่า
“ พอลูกมันออกมาแล้ ว เราก็เลีย้ งดูมัน ถ่ ายพยาธิ มัน หาแร่ ก้ อนให้ กิน ให้ กินตลอดอยู่ครั บ ให้ กิน
ตลอดอยู่ครั บ ส่ วนมากเขาก็ให้ กินเหมิดอยู่ล่ะ แล้ วก็หลังจากนั้นก็ 6-8 เดื อนก็แยกออกจากแม่ น่ะ
พยายามแยกออกจากแม่ ด้วยการเฮ็ดคอกน้ อย ๆ ไว้ แม่ มนั สิ ได้ เป็ นสัดไว จริ งๆแล้ ว ตามวิชาการเขาก็
บอก4-5 เดือน อย่ างนั้น แต่ ก่อนผมเคยเอาไว้ เป็ นปี มันก็บ่ยอมเป็ นสั ด ลูกมันจะกินนมตลอด แม่ กไ็ ม่
มีเวลาน่ ะ ก็เลยทําตามเขาเว้ า แยกลูกมันเนี่ย แม่ มันจะเป็ นสั ดขึน้ เร็ ว แยกแล้ วอี กเดือนสองเดือนเราก็
ผสมรอบใหม่ ได้ สามปี สิ ได้ ลกู สองเทือ (สองครั้ ง)”

นอกจากใช้สายพันธุ์ลูกผสมชาโรเลส์แล้ว เกษตรกรต้นแบบมีสายพันธุว์ วั อื่นๆ ที่นาํ มาขุน ให้
เนื้อคุณภาพดีได้อีก คือ สายพันธุ์ลูกผสมลิมูซ่า 50 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการผสมระหว่างแม่พนั ธุ์
อเมริ กนั บราห์มนั กับพ่อพันธุ์ลิมูซ่า ลูกที่ได้จะมีลกั ษณะคล้ายชาโรเลส์ แต่เป็ นสี แดง ขอบตาสี ดาํ เล็บ
ดํา ไม่มีตะโหนก ส่ วนลําตัวกว้างยาวลึก เป็ นสี่ เหลี่ยมพืนผ้า และ สายพันธุ์ซิมเมนทอล 50 เปอร์เซ็นต์
เกิดจากการผสมระหว่างแม่พนั ธุ์อเมริ กนั บราห์มนั กับพ่อพันธุ์ซิมเมนทอล ลูกที่ได้จะมีลกั ษณะ ลําตัวมี
สี น้ าํ ตาล หรื อแดงเข้ม มีสีขาวกระจายอยูท่ วั่ ไป หน้าด่าง ท้องขาว ขาขาว พูห่ างมีสีขาว (ชาวบ้านเรี ยก
หน้าด่าง หางดอก) ซึ่ งเกษตรกรทางภาคอีสานนิยมเลี้ยงขุน ส่ วนสายพันธุ์กาํ แพงแสน ซึ่งก็คือ ลูกผสม
3 สายเลือด คือ นําโคพันธุ์บราห์มนั เข้ามาผสมร่ วมกับโคไทย และชาโรเลส์ เลี้ยงทางภาคกลาง
การคัดเลือกโคเข้ าสู่ ระยะขุน
การเลือกโคเข้าขุนของเกษตรกรต้นแบบนั้น พบว่า พิจารณาจาก โครงสร้าง สายพันธุ์ และ
ช่วงอายุและนํ้าหนักของโค โดยใช้หลักอิงกับมาตรฐานวิชาการ เป็ นข้อมูลตามเกณฑ์สหกรณ์แหล่งรับ
ซื้อกําหนด และ ประสบการณ์ของเกษตรกรต้นแบบที่สงั เกตเห็น
การดูโครงสร้างโค เลือกโคที่มีโครงสร้างใหญ่ ขาเหยียดตรงดูแข็งแรง เล็บไม่นอนเกินไป
ลักษณะเขา อวัยวะ และสี ของเล็บ สี ปาก และ จมูก เหล่านี้บ่งบอกถึงการเลี้ยงง่ายและเหมาะกับการ
นํามาเลี้ยงขุนเพื่อได้เนื้อในระยะเวลาที่ไม่นานเกินไป ซึ่งเกษตรกรต้นแบบมีขอ้ สังเกต ดังที่ เกษตรกร
ต้นแบบคนที่ 1 คนที่ 2 และ คนที่3 กล่าวว่า
“ ถ้ าตอนเราซื ้อเข้ าทีแรกเนี่ย คือลักษณะนี ้ คือ หนึ่ง ไหล่ กว้ าง ๆ บ่ แม่ นมันไหล่ แคบ สองหางก้ นมัน
นี่ ก็พยายามให้ มนั สูงกว่ าทางหน้ า เวลาเบิ่งวัวสิ เอามาเลีย้ งน่ ะ ถ้ าก้ นตํา่ กว่ าข้ างหน้ านี่ จบเลย ดูเวลา
มันก้ มน่ ะครั บ ก้ มเนี่ ย ก้ นตรงนีม้ ันจะโยง ๆ ขึน้ มันอ้ วนได้ …แล้ วท้ ายมันก็คือกัน ท้ ายมันนี่ ก็ ให้ มัน
เว้ าคือนี่ครั บ ถึงสิ ถืกต้ อง เล็บก็ต้องให้ มันตรง ให้ เล็บตรงบ่ แม่ นเล็กเป็ นแผ่ น ถ้ าเล็บเป็นแผ่ นมานี่ ถ้ า
กีบเล็บยานแล้ วเวลามันอ้ วนมันสิ รับนํา้ หนักบ่ ได้ ครั บ คือถ้ าบ่ ตรงนี ้ มันสิ เรี ยกว่ าวัวพิการแล้ วครั บ ถ้ า
คนเบิ่งบ่ เป็ น บ่ ร้ ู เรื่ องเลย…” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
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“ แล้ วก็ลูกอัณฑะมันครั บ ลูกอัณฑะให้ มีสองอันครั บ บางตัวมันมี ตัวเดี ยว มันมี อีกลูกนึ งแต่ มันอยู่
ข้ างใน เลี ย้ งบ่ คอยได้ ดีเท่ าไหร่ นะที่ เคยเจอ มันสิ คุณภาพเนื ้อบ่ ได้ เลย แล้ วก็ไหมมัน (เส้ นขนตรง
อวัยวะเพศ) เวลามันย้ อยลงมา ไหมมันนี่ถ้ามันเป็ นคราบหิ นปูนนี่ ห้ าม ห้ ามซื ้อ ไหมวัวคือมันย้ อยลง
มาเวลามันเยี่ยวแล้ วมันสิ ผ่านไหลลงมา ถ้ าเป็นคราบหิ นปูน คื อ กินทั่วไป กินนํา้ สกปรก หรื ออี หยัง
มานี่ มันสิ เป็ นคราบหิ นปูนนั่นล่ ะ เวลาแห้ งมันสิ เป็นคราบสี ข้าว ๆ ขึน้ ถ้ าเอามาขุน กักบริ เวณนี่ 5-6
เดือนเท่ านั้นแหล่ ะ เป็ นเยี่ยว บ่ ออกครั บ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ เรื่ องการดูโครงสร้ างวัว หากต้ องเลือกซื ้อวัว ให้ เลือกวัวที่มีโครงสร้างใหญ่ หนังหนา มีลึงค์ หย่ อน
พอสมควร ขาเหยียดตรงดูแข็งแรง เล็บไม่ นอนเกินไป แบบนี ว้ ัวจะโตเร็ ว ถ้ าวัวลักษณะดังกล่ าวเป็น
วัวผอม สามารถนํามาขุนให้ อ้วนได้ ง่าย เลีย้ งมีกาํ ไร ไม่ จาํ เป็ นต้ องหาซื ้อวัวที่ ตัวอ้ วน เพราะราคาจะ
สูงต้ นทุนก็จะสูงตาม” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“ ลักษณะของวัวที่ เลีย้ งขุนง่ าย ต้ องมี ปากใหญ่ ขนถี่ๆ หนังหนา หางยาว อวัยวะเพศสวย โคน
หางปิ ดก้ นมิ ดชิ ด นิ สัยไม่ ดุ สามารถจั บได้ อายุไม่ เกิ น 3 ปี หน้ าไม่ ด่าง หางไม่ ดอก ตาไม่
ดํา ไม่ เป็ นโรค ขาไม่ ผิดปกติ ขาไม่ ถ่าง " (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)

การขุนโคส่ วนใหญ่เกษตรกรจะซื้ อโคเข้าคอก ดังนั้นในการดูการดูเปอร์ เซ็นต์สายเลือดยุโรป
ของโคที่จะขุน ก็เป็ นสิ่ งสําคัญเนื่ องจากโคขุนโดยมาตรฐานทางวิชาการต้องมีปริ มาณเลือดผสมยุโรป
50 เปอร์ เซ็นต์ข้ ึนไป เนื่ องจากส่ งผลต่อความสามารถในการเปลี่ยนอาหารแปลงเป็ นไขมันแทรกสะสม
ในเนื้อได้เป็ นอย่างดี วิธีการดูเปอร์ เซ็นต์สายเลือดยุโรปอย่างง่ายของเกษตรกรต้นแบบ คือการสังเกต
จากเขาโคที่งุม้ มาทางข้างหรื อด้านหลัง และปริ มาณเส้นขนในหู ขอโค ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 1
และ คนที่5 กล่าวว่า
“เขามันนิ ดูเขามัน มาข้ างหรื อไปหลัง เขาเรี ยกวัวหลัง จะเป็ นพวกประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ เบิ่งบ่ ยาก
ดอก เพราะว่ าถ้ าไปข้ างหน้ านี่กถ็ ือว่ า 50 หรื อ 60 เปอร์เซนต์ แล้ วก็ถ้าไปแฮง ๆ ขนหู หลาย ๆ นี่ก็
สายเลือดสูง บ่ ต้ องเบิ่งให้ ยากเลยล่ ะ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ การดูสายพันธุ์ที่ดีให้ สังเกตลักษณะวัวภายนอก คื อหู อย่ าให้ ยาว อย่ าให้ มีแต่ โหนกมาก หรื อใหญ่
มาก คื อ ถ้ าหู ยาวมาก โหนกมาก หรื อใหญ่ มาก แสดงว่ า มี สายพันธุ์ บรามันห์ มี เลื อดเมื องร้ อนสู ง
เกินไป ขนอย่ าให้ ยาวมากเกิน” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)

นอกจากนั้น การเลือกโคที่จะเลี้ยงขุน เกษตรกรต้นแบบจะเลือกลักษณะโคที่เลี้ยงง่าย หมายถึง
กินอาหารดี จะทําให้อว้ นง่ายได้น้ าํ หนักดี ส่ งผลต่อระยะเวลาขุนที่เร็ ว โดยสังเกตลักษณะจาก สี เล็บ สี
ปาก และ ขนาดจมูกของโค ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 กล่าวว่า
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“ ถ้ าเล็บดําปากดํานี่ ก็ นี่ เลีย้ งง่ ายครั บ ดูจมูกใหญ่ เนี่ ย เค้ าเรี ยกว่ าวัวมันจะกินอาหารดี แต่ ถ้าเล็บแดง
ปากแดง ตาแดงนี่ เลีย้ งยาก อันนีห้ ลักๆ ที่ผมคํานึงอยู่ เท่ าที่ร้ ู สึ ก ยี่สิบกว่ าปี ละ นี่คือการดูให้ เป็ น”

นอกจากนั้นหากเป็ นลักษณะโคหากมาจากทางเหนือ เกษตรกรต้นแบบจะเลือก โครงสร้างเน้น
เตี้ยและหนา เพราะส่ งผลต่อการเติบโตได้ดี ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 4 กล่าวว่า
"การจั ดซื ้อข้ างนอก โดยจะซื ้อเป็ นแบบตี ตัว ดูมีรูปร่ างรู ปทรงตรงตามความต้ องการหรื อไม่ โดย
ส่ วนมากจะซื ้อโคจากโซนทางภาคเหนื อ อย่ างที่ ลพบุรี เพชรบูรณ์ สุ โขทัย เป็ นหลัก เพราะขุนแล้ ว
โตเร็ ว การซื ้อโคนั้นต้ องดูหลายอย่ าง รู ปร่างโค ที่ต้องการคือ ต้ องเตีย้ หนา ขุนแล้ วโตได้ ดี”

โดยภาพรวม จากประสบการณ์ของเกษตรกรต้นแบบ พบว่าโคในหลายๆสายพันธุ์ท้ งั ชาร์ โร
เล่ส์ ลิโมซิน หรื อซิเม่นทอล จะใช้หลักการดังกล่าวในการเลือกซื้อ
ส่ วนการดูช่วงอายุและนํ้าหนักโคที่จะคัดเข้าขุน อายุววั 2 ปี ขึ้นไปไม่เกิ น 3 ปี เป็ นช่ วงโครง
กระดูกสมบูรณ์ เปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อได้ดี โคอ้วนเร็ ว การสังเกตอายุดูจากฟันแท้ของโค ฟันแท้ 1 – 2
ซี่ คือ โคอายุ ไม่เกิน 30 เดือน หรื อ 2 ปี ครึ่ ง และ ฟันแท้ 3 – 4 ซี่ คือ โคอายุ ไม่เกิน 36 เดือน หรื อ 3 ปี
ซึ่ งเกษตรกรต้น แบบใช้ก ารสั ง เกตตามหลัก วิ ช าการที่ ไ ด้อ บรมมา อย่ า งไรก็ ต ามจาก
ประสบการณ์เกษตรกรต้นแบบ เห็นตรงกันว่า ปั จจุบนั เกษตรกรจะขุนโคอายุเร็ วขึ้น เนื่องจาก การหา
โคอายุ 3 ปี เป็ นเรื่ องยาก จากการที่เกษตรกรนิยมขายลูกโคเนื่องจากราคาดี และประกอบกับ เกษตรกรที่
เลี้ยงโคขุนต้องการรอบการขุนให้เร็ วขึ้น เพื่อให้ได้รายได้กลับมาเร็ ว เกษตรกรจึงปรับวิธีการโดยเอาลูก
โคระยะอย่านมมาเลี้ยง แต่ไม่ได้ขุนทันทีเพราะ หากนําโคอายุน้อยมารี บทําการขุน จะเป็ นช่วงที่ววั
กําลังพัฒนาสร้างโครงสร้าง การขุนแม้จะดูอว้ นขึ้น แต่เนื้ อจะไม่แน่น จะพบปั ญหาเนื้ อซากที่ได้จะไม่
ค่อยมีไขมันแทรก จะไม่ได้เกรดคุณภาพ ดังนั้นลูกโคหย่านม (คือ อายุประมาณ 6-7 เดือน) ต้องนํามา
เลี้ยงให้มีโครงสร้างสมบูรณ์ ได้อายุจึงเริ่ มนํามาเข้าคอกขุน ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 และ คนที่4
กล่าวว่า
“ เกษตรกรเดี๋ยวนีข้ นุ วัวเร็ วขึน้ ก็ให้ ดูช่วงอายุกับนํา้ หนักตัว คือเมื่อโคที่ มีอายุ 1 ปี ขึน้ ไป ต้ องเลีย้ งจน
ได้ นา้ํ หนักไม่ ตาํ่ กว่ า 300 – 350 กิโลกรั ม จึ งจะเริ่ มนํามาขุน ก็สามารถทําได้ ”
(เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“โคขุนต้ องมีอายุ 6-7 เดือน ขึน้ ไป หรื อต้ องมีฟันแท้ ไม่ เกิน 1 คู่ แต่ ดูนา้ํ หนักต้ องได้ ด้วย 300 ขึน้ ไป
นี่ได้ …การเลือกวัวเข้ าขุนของฟาร์ม อันดับแรกจะดูนา้ํ หนักก่ อน ต้ องมีนา้ํ หนักที่ได้ 300 กิโลกรั มขึน้
ไป สองอายุวัวตัวผู้ อย่ างมาก อายุ 18 เดือน ไม่ เกิน 2 ปี จะขุนหมดทุกตัว ถ้ าไม่ ได้ จดประวัติวัว ให้
สังเกตฟั นแท้ อย่ าให้ เกิน 2 คู่ นี่คือ การขุนวัวอายุน้อย หากนํา้ หนักถึง300 แต่ อายุยงั ไม่ ถึง 18 เดือน ก็
ขุนได้ ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่4)
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แง่คิดจากเกษตรกรต้นแบบจะพบว่า การฝึ กดูลกั ษณะโครงสร้าง อายุน้ าํ และหนักเหล่านี้ เป็ น
ทักษะ ที่เกษตรกรต้องเรี ยนรู ้ ต้องใช้เวลา และประสบการณ์ในการดูลกั ษณะพันธุ์ หากทําเป็ นประจํา
ต่อเนื่อง จะสามารถเกิดความชํานาญเองได้
การเตรียมโคก่ อนการขุน
เมื่อคัดเลือกโคที่ได้ระยะที่เหมาะสม การเตรี ยมโคก่อนการขุน เกษตรกรต้นแบจะปฏิบตั ิเป็ น
มาตรฐานเดี ยวกัน คือ การดู แลเรื่ องของสุ ขอนามัยโคตามมาตรฐานวิชาการ โดยจะมี การดูแลจาก
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากทางสหกรณ์ที่เกษตรกรสังกัด หรื อ เป็ นเกษตรกรอาสา คือผูท้ ี่ผา่ นการ
อบรมความรู ้ สามารถปฏิบตั ิงานด้านการดูแลโคได้อย่างถูกต้อง เกษตรกรส่ วนใหญ่ที่นิยมเรี ยกว่า
หมออาสา เหล่านี้จะกระจายอยูใ่ นพื้นที่ที่เกษตรกรอาศัย เนื่องจากบางพื้นในเขตจังหวัดทางภาคอีสาน
มีพ้ืนที่ห่างไกลต่อการเดินทาง จึงจําเป็ นต้องมีหมออาสา เพื่อการดูแลโคของเกษตรกรได้อย่างทันเวลา
และทัว่ ถึง
การดูแลโดยพื้นฐานทัว่ ไปในเรื่ องสุ ขอนามัยโค จะประกอบไปด้วย 1) ทําการถ่ายพยาธิภายใน
คือ พยาธิตวั ตืด พยาธิตวั กลม พยาธิใบไม้ในตับ และพยาธิ ภายนอก คือ พวกเห็บ เหา ไร ขี้เรื้ อน เป็ นยา
ฉี ดหรื อกรอก และ 2) ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคปากและเท้าเปื่ อย และฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคคอบวมทุกๆ 6
เดือน ส่ วนช่วงการขุน ทําการถ่ายพยาธิ ทุกๆ 4 – 6 เดือน และการมีการให้ยาบํารุ งบ้างในบางราย ดังที่
เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 และ คนที่3 กล่าวว่า
“ วัวเข้ าคอกขุน ต้ องถ่ ายพยาธิ และฉี ดยาพวกเห็บ เหา ไร ขีเ้ รื ้ อน หรื อกรอกยา ก็ได้ ยาถ่ ายพยาธิ จะ
หาได้ จากร้ านสั ตว์ แพทย์ หรื อ จากสํานักงานปศุสัตว์ อาํ เภอทุกจั งหวัดจะมีให้ แล้ วก็ถ่ายพยาธิ เป็ น
ระยะ ทุกๆ 4 – 6 เดือน วัคซี น ต้ องฉี ดวัคซี นพวกปากเท้ าเปื่ อย และพวกโรคคอบวมทุกๆ 6 เดือน”
(เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“ การเลีย้ งขุนไม่ ยาก ต้ องฉี ดยาถ่ ายพยาธิ เดินดูตลอดเช้ าเย็น การจดข้ อมูลหลักๆ วันเข้ าคอก นํา้ หนัก
ตัว อย่ างวัวเข้ ามาเราก็จะฉี ดยา วันนี ้ หรื อ วันสองวัน เราฉี ดเองเลย พวกยาถ่ ายพยาธิ หรื อยาบํารุ ง
พวกคาโตซานนะ ก็ฉีดได้ แล้ วค่ อยปล่ อยเข้ าคอก” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)

นอกจากนั้นเกษตรกรต้นแบบที่มีการเลี้ยงในระดับฟาร์ มใหญ่ คือ จดขึ้นทะเบียนเป็ นรู ปแบบ
บริ ษทั จะมี เจ้าหน้าที่ สัตวบาลประจําฟาร์ ม ทําหน้าที่ ดูแลเป็ นหลัก ในที่ น้ ี คือ ฟาร์ มของเกษตรกร
ต้นแบบคนที่ 4 และ คนที่ 5 ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่ 5 กล่าวว่า
“ ก่ อนเริ่ มขุน วัวตัวผู้จะทําการตอน แล้ วฉี ดวัคซี นปากและเท้ าเปื่ อย ทําการถ่ ายพยาธิ และชั่งนํา้ หนัก
จดบันทึกดูการโต แถวนีต้ ั้งฟาร์มมา20กว่ าปี ปี ที่ผ่านมาเพิ่งมีโรคปากเท้ าเปื่ อยระบาด เพราะ มีคนซื ้อ
วัวมาเลีย้ งไว้ ล่ามที่ติดกันข้ างๆ โดยที่ววั มันเป็ นโรคอยู่ มันเป็ นเชื อ้ ไวรั ส วัวก่ อนขุนที่เรายังเลีย้ ง
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ปล่ อย ก็ติดได้ การติดง่ ายมาก… ปกติวัวปล่ อยไล่ ท่ ุงพยาธิ จะเยอะ แต่ ถ้าวัวยืนคอก โอกาสติดพยาธิ จะ
ไม่ เยอะ แต่ ต้องถ่ ายพยาธิ เพราะจะทําให้ วัวไม่ ค่อยโต พยาธิ และปากเท้ าเปื่ อยจะฉี ดวัวขุนเพียงครั้ ง
เดียวก่ อนขุน ที่ระยะขุนหกถึงแปดเดือน จะไม่ ฉีดซํา้ เพราะจะมีการตกค้ าง แต่ ยกเว้ นขุนเกิน 1 ปี จะ
ฉี ดซํา้ แต่ ในแม่ พันธุ์จะฉี ดทุกๆ 6 เดือน อย่ างที่นี่ ให้ นักสัตวบาลเค้ าทํา ผมไม่ ได้ ทาํ เค้ าทํามีปัญหา
ค่ อยมาคุยกัน” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)

โรงเรือน
การเลี้ ย งโคขุน เป็ นการมุ่ งให้โ คมี น้ ําหนัก ดี แ ละมี ไ ขมัน แทรก เพื่ อให้ไ ด้คุณ ภาพเนื้ อ ตาม
ต้องการ การเลี้ยงจึงเป็ นลักษณะการขุนแบบยืนโรง คือ โคหนึ่งตัวจะถูกจํากัดบริ เวณพื้นที่ เพื่อให้โคใช้
พลังงานน้อยที่สุด เพื่อสะสมไขมันและเพิ่มนํ้าหนักตัว ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่1 คนที่ 2 และ คนที่
3 กล่าวว่า
“ การเฮ็ดคอกวัวอ่ ะเนาะ อาจารย์ เพิ่นมาเห็นคอกวัวผมแล้ ว เพิ่นว่ าเฮ็ดแบบนีบ้ ่ ได้ เนาะ มันทรมาน
สัตว์ ต้ องปล่ อยให้ มนั ออกกําลังกาย โอ้ ย บ่ ได้ ผิด ผมเคยเลีย้ งมาแล้ ว...วัวพวกนีอ้ อกกําลังกาย บ่ ได้
ออกหลาย บ่ ได้ “(เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ วัวขุนนี่ ไม่ ปล่ อยเดิน เหมือนวัวเลีย้ งปล่ อยทุ่งทั่วไป ไม่ ได้ มันต้ อง กินแล้ วนอน ถ้ ากินดี นอนดี นี่
นํา้ หนักไม่ ต้องห่ วง” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่ 2)
“ แต่ ก่อนเลีย้ งปล่ อย ตอนนี ้ ไม่ แล้ ว เรายืนคอก เพราะ ถ้ ามันเดินมาก ตากแดด ผูกตามทุ่ง สังเกตจะ
ไม่ ค่อยอ้ วน กินอิ่ มก็ไม่ อ้วน” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)

การสร้างโรงเรื อนต้องอยู่ห่างจากที่อยู่อาศัย เป็ นพื้นสู งระบายนํ้าได้ดี มีรางหญ้า รางอาหาร
และอ่างนํ้าให้โคกิ นอย่างเพียงพอ รางอาหารควรมีความกว้าง 80-100 เซนติเมตร ลึ กประมาณ 80
เซนติเมตร พื้นที่การเลี้ยงต่อตัว ประมาณ 2 คูณ 2.5 ตารางเมตรต่อตัว ทิศทางของโรงเรื อน หากเป็ น
เกษตรกรรายย่อย อาจจํากัดด้วยพื้นที่ และ งบประมาณ แต่โดยหลัก ควรสร้างในทิศทางที่มีอากาศ
ถ่ า ยเท ใช้ ว ัส ดุ ที่ มี ค วามแข็ ง แรง และคํา นึ ง ถึ ง อัน ตรายที่ อ าจเกิ ด กับ โค เช่ น การชนกัน หรื อ
สัตว์เลื้อยคลาน ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่1 คนที่ 2 และ คนที่4 กล่าวว่า
“ กั้นคอกนี่ สองเมตร สองเมตรห้ าสิ บ ยาวบ่ เกิ นสามเมตร แต่ ผมเฮ็ดไซส์ วัวใหญ่ วัว 400-500 กิโล
ขึน้ ไป ต้ องเฮ็ดเท่ านี ้ ถ้ าเฮ็ดแคบกว่ านี ้ มันแคบโพด(แคบเกิ น) คื อให้ อยู่ได้ ประมาณสองเมตร สอง
เมตรห้ าสิ บ ยาวสามเมตร คือเฮาต้ องกักบริ เวณมัน บ่ ให้ มันออกกําลังหายหลายน่ ะ (หมายถึงนํา้ หนัก
หาย)” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
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“ คอกนี่ ความยาวคอก ควรอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก จะทําให้ อากาศถ่ ายเทได้ ดี หลบแดดร้ อน
ในตอนกลางวัว แต่ ได้ แดดในตอนเช้ าและตอนเย็นจะส่ องผ่ านช่ วยฆ่ าเชื อ้ โรคได้ ” (เกษตรกรต้ นแบบ
คนที่2)
“ ส่ วนคอกเลี ย้ ง โคทั้งหมดเป็ นตัวผู้ จึ งต้ องกันคอกให้ ดีเพื่ อป้ องกันคอกพัง แล้ วโคจะไปชนกัน
ได้ รับบาดเจ็บ ที่ ฟาร์ มใช้ เหล็กกั้นอย่ างดี ผมออกแบบแข็งแรงแบบต่ างประเทศมาเลย มี 2 ส่ วน คื อ
ส่ วนร่ม และส่ วนกลางแจ้ ง เพื่อโคจะได้ รับอากาศที่ดี ถ่ ายเทตลอดเวลา จะส่ งผลให้ โคมีความแข็งแรง
ที่ตั้งคอก ต้ องเป็ นที่โล่ ง อากาศถ่ ายเทดี กันพวกสัตว์ เลือ้ ยคลานที่เข้ ามา” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่4)

การทํา หลัง คาโรงเรื อ น เสา และรั้ วกั้น สามารถเลื อ กใช้ว สั ดุ ที่ เ หมาะกับ งบประมาณที่ มี
เกษตรกรต้นแบบมีท้ งั การใช้วสั ดุที่ใช้เป็ น หลังคากระเบื้อง และ สังกะสี แต่กรณี เป็ นหลังคา สังกะสี
ควรให้ชายล่างหลังคาสู งจากพื้นดินประมาณ 250 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศภายในคอกในฤดูร้อนร้อน
มาก เสาโรงเรื อนที่ใช้ มีทาํ จากไม้เนื้ อแข็ง ไม่ไผ่ ไม้สน และเสาเหล็ก และคอนกรี ต ส่ วนรั้วกัน
สามารถทําด้วยวัสดุต่าง เช่น ไม้เนื้ อแข็ง ไม่ไผ่ เหล็ก โดยการเลือกใช้ตอ้ งคํานึงถึงการรับแรงกระแทก
จากโคไว้ดว้ ย
การทําโรงเรื อนของเกษตรกรส่ วนใหญ่จะแยกโคขุนยืนโรงเป็ นช่องๆ เพื่อแยกโคแต่ละตัว
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้นแบบก็มีการเลี้ยงยืนโรง แบบขุนรวม สามารถทําได้ ในกรณี ที่โคที่
ขุนนั้นไม่ได้ซ้ือมาจากที่ต่างกัน เป็ นโคที่คุน้ เคย หรื อ เกิดจากแม่พนั ธุ์ในฟาร์มเดียวกัน ดังที่ เกษตรกร
ต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า
“ การขุนที่นี่ จะเป็ นการปล่ อยรวม ไม่ แยกช่ องเป็ นล็อคๆ เลือกแบบปล่ อยรวม การซอยเป็ นห้ องๆ
ค่ าใช้ จ่ายมันเกิน กับการทําคอกมาก ที่นี่ส่วนใหญ่ เป็ นวัวลูกคอก คือเกิดอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ เล็ก
สามารถอยู่รวมกันได้ การจะสังเกตวัวแต่ ละตัวก็ไม่ ยากอะไร ส่ วนใหญ่ จะเดินสังเกตทุกวัน แต่ คอก
รวมที่ดีกไ็ ม่ ควรให้ กว้ างเกิน ของที่นี่ จะเฉลี่ยขนาดคอก ยาว 42 เมตร กว้ าง 15 เมตร ต่ อ วัว 30 ตัว
ที่นี่จะไม่ จาํ กัดพืน้ ที่ยืนโรง เพราะจะทําให้ วัวเครี ยดเกิน แต่ การขุน จะอยู่ในบริ เวณคอกที่กาํ หนด
พืน้ ที่ จะไม่ ปล่ อยออกเดินทุ่ง” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)

พื้นที่ใช้ทาํ โรงเรื อนสามารถทําได้สองแบบ คือ เป็ นพื้นดินซึ่ งใช้งบประมาณไม่มากนัก หรื อ
พื้นคอนกรี ต ซึ่ งเป็ นโรงเรื อนมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ข้ ึนกับงบประมาณ ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
ซึ่ งทั้งสองประเภทมีดี และ ข้อจํากัดที่แตกต่างกัน ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 คนที่3 และ คนที่5
กล่าวว่า
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“ ถ้ าเป็ นพืน้ คอนกรี ตให้ มีความลาดเอี ยงเล็กน้ อย ในช่ วงตอนที่เทพืน้ พอกําลังหมาด ให้ ใช้ ไม้ กวาด
ก้ านมะพร้าวกวาดให้ เป็ นร่ องเล็กน้ อย เพื่อป้ องกันไม่ ให้ โคลื่นล้ ม และต้ องหมัน่ ทําความสะอาดทุก
วัน” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“ ที่นี่จะเป็ นพืน้ ดิน มันจะแฉะอยู่ตลอด เวลาฉี่ ขึ ้ มูลจะไม่ แห้ ง นอนมันจะไม่ ค่อยนอน เลยเอาแกลบ
เข้ าอยู่เรื่ อยๆ ให้ มนั แห้ ง ไม่ ได้ ทาํ พืน้ คอนกรี ต” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
“ พืน้ ต้ องเป็ นพืน้ ปูน แม้ ต้นทุนสูงกว่ า แต่ ดีกว่ า หากเป็ นคอกดิน ถามว่ าใช้ ได้ มยั้ ก็ได้ ถ้ามีงบน้ อย แต่
วัวจะอยู่ในคอกนาน ทั้งเยี่ยวทั้งขีม้ นั ลงไป มันก็จะเหยียบจมลึกลงไป จะอยู่ยาก ไม่ สบาย ต้ องระวัง
แต่ คอกปูน สามารถเอาออกทําความสะอาดได้ เรื่ อยๆ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)

ที่สาํ คัญที่สุดในการสร้างคอกต้องมีรางอาหาร นํ้า ให้ได้กินตลอดเวลา รางอาหารมีได้ท้ งั แบบ
รางยาว หรื อ เป็ นรางเฉพาะช่ องแต่ละตัว ความสู งประมาณ 60 เซนติ เมตร กว้างประมาณ 90
เซนติเมตร ต้องไม่แคบเกินไป จะมีปัญหาเรื่ องสู ญเสี ยอาหารตกหล่น อ่างนํ้า วางอยูน่ อกคอกแล้วทํา
ช่องให้โคโผล่หวั ออกไปดื่มนํ้าได้ ขนาดของอ่างนํ้าควรคํานวณให้สามารถ บรรจุน้ าํ ได้พอเพียงสําหรับ
โคทุกตัวในคอก โค 1 ตัวดื่มนํ้าวันละ 20-30 ลิตร หรื อคิดง่ายๆที่ววั หนึ่ งตัวต้องการนํ้าประมาณวันละ
5-10 เปอร์เซ็นต์ ของนํ้าหนักตัว
อาหาร
อาหารที่ใช้เลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ เป็ นประเภทอาหารตามหลักการเลี้ยงโคขุนทาง
วิชาการ โดยทัว่ ไป แบ่งเป็ น สองประเภทหลักๆ คือ 1) อาหารหยาบ หมายถึงอาหารที่มีเยือ่ ใยสู ง ใช้ท้ งั
หญ้าสด ฟาง และหญ้าพันธุ์ดี เช่น หญ้ารู ซี่ หญ้ากีนีสีม่วง หญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง หญ้าอะตราตัม และ 2)
อาหารข้น หมายถึงอาหารที่ไม่มีเยือ่ ใย เน้นให้โปรตีน แก่สตั ว์เลี้ยง ได้แก่ พวกรํา ปลายข้าว ใบ กระถิน
ป่ น มันเส้น นิยมใช้อาหารข้นแบบอัดเม็ด เพราะเวลาสัตว์กินจะไม่ฟุ้งกระจาย ไม่เข้าจมูกเข้าตาโค กาก
ปาล์ม เมล็ดทานตะวัน ข้าวโพด ปลาป่ น นอกจากนั้น ยังมีอาหารเสริ มเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ คือ การให้ กากนํ้าตาล เพื่อให้เกิดไขมันแทรกเนื้อดี ช่วยย่อยอาหารหยาบ ช่วยให้ได้ไขมัน
แทรกเนื้อดีทาํ ให้เนื้อนุ่ม และการให้ แร่ ธาตุกอ้ น การขุนวัวเป็ นการเลี้ยงแบบขังยืนโรง จําเป็ นต้อง
เสริ มแร่ ธาตุกอ้ น เพื่อให้ขาและกระดูกแข็งแรง
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ เกษตรกรต้นแบบ แต่ละรายอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ใกล้เคียง
เช่น ระยะเวลา ช่วงเวลาในการให้อาหาร หรื อ ต่างกันเล็กน้อย เช่น การเลือกประเภทหรื อชนิดวัตถุดิบ
อาหารที่ใช้เลี้ยง การผสมอาหาร หรื อ การใช้อาหารสําเร็ จรู ป หรื อ ปริ มาณการอาหารที่ให้ในแต่ละวัน
ซึ่ งพบว่า ขึ้นอยูก่ บั สามปั จจัยหลัก คือ ความสามารถในการหาวัตถุดิบอาหารในพื้นที่ ราคาอาหารใน
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แต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง และเวลาและความคล่องตัวในการบริ หารจัดการของเกษตรกร ดังที่
เกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 ราย กล่าวว่า
“ ผมให้ ชาวบ้ านเฮ็ดอาหารเลีย้ งเอง ก็มีมัน มีรําข้ าว ปลายข้ าว กระถินแล้ วก็ บางที พวกเปลือกหอย
พวกนีล้ ่ ะ สารเร่งฮอร์ โมน บ่ มีครั บ ผมเอาเฮ็ดมาตลอด แล้ วก็มีหญ้ า หญ้ าก็เอามาหมัก กากปาล์ มผม
นี่ล่ะ ก็คือถนอมอาหาร... ผสมนี่ ผสมมือเอง คื อพูดง่ าย ๆ ว่ าเราซื ้อวัตถุดิบมาเลย แล้ วเราก็เอามาบด
เอง เครื่ องบดนี่หล่ ะ บดมัน บดเม็ดข้ าวโพด อ้ อยทุกอย่ าง เดี๋ยวสิ พาไปเบิ่ง ”
(เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ อาหารหยาบ นี่ ก็พวก หญ้ าสด ฟาง ที่ สมาชิ กก็หาได้ เองโดยไม่ ต้องซื ้อเป็ นการลดต้ นทุน อย่ าง
หญ้ าจากติทั่วๆไป ฟาง ที่เหลือจากการทํานา แต่ มีที่ปลูกหญ้ าเองจะดี ผมใช้ หญ้ าพันธุ์รูซี่ หญ้ ากีนี
สี ม่วง หญ้ าเนเปี ยร์แคระ หญ้ าอัตราตัม อาหารข้ น ก็ใช้ จากทางสหกรณ์ ฯโพนยางคํา พวกนีอ้ ัตราส่ วน
โปรตีนตามกําหนดอยู่ ส่ วนผสม ก็พวกรํา ปลายข้ าว ใบกระถินป่ น มัน อาหารสําเร็ จมีขายให้ สะดวก
พวกอาหารข้ นแบบอัดเม็ดจะดี เวลากินมันไม่ ฟุ้ง เข้ าจมูกเข้ าตาวัว ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“แร่ธาตุก้อน เป็ นสิ่ งสําคัญ เพราะวัวไม่ ได้ ปล่ อยให้ ววั เดินออกหากินเอง ต้ องเสริ มแร่ธาตุก้อน
เพื่อให้ ขา และกระดูกแข็งแรง วัวถ้ าได้ แร่ธาตุครบถ้ วน จะแข็งแรง สุขภาพดี ไม่ ค่อยป่ วย ต้ องมีใน
คอกไว้ ตลอด มันก็เลียของมันไป” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
“ สู ตรอาหารผสมนี่ ใช้ คอมพิวเตอร์ คํานวณอย่ างเดี ยวแล้ วตอนนี ้ ก็มีอาหารข้ น อาหารหยาบ แต่
ผมเน้ นให้ ใช้ วัตถุดิบหลายๆตัว แต่ ใช้ อย่ างละน้ อย ผมให้ 7-8 อย่ าง เพราะอะไรมั้ย เพราะอย่ างเกิดมี
ซัก2-3 ชนิดที่ มันหาไม่ ได้ หรื อมันแพงขึน้ เราก็ไม่ กระเทื อน เราก็งดได้ คือ อย่ างนึ งให้ สูงสุ ดไม่ เกิน
8 เปอร์ เซนต์ คื อ สมมุติ รําข้ าว ข้ าวโพด ข้ าวโพดเอทานอล กากถั่ว กากงา กากปาล์ ม กากมะพร้ าว
อะไรก็ได้ อย่ างให้ น้อยกว่ า 5 ไม่ เกิน 8 เปอร์ เซนต์ ของ100 ถ้ าอะไรหาไม่ ได้ หรื อ แพง อย่ างเราก็
เอากากทานตะวันมาแทน วัวก็ไม่ สะเทื อน แล้ วอี กอย่ าง วัว ไม่ เหมือนคนนะ คนกินเปลี่ยนไปได้ แต่
วันนี่ กินอะไรต้ องกิ นอย่ างเดี ยว เพราะอาศัยจุ ลินทรี ยที่ ต้องย่ อย อย่ างอาหารหยาบ เราใช้ หญ้ าสด
หญ้ าเราเป็ นปากช่ อง1 กับเนเปี ย กับฟางข้ าว จุลินทรี กค็ นละตัว อาหารวัวต้ องยืนหลักใหญ่ สมมุติ
มันกิ นมันเส้ น 40 เปอร์ เซนต์ พอเปลี่ยน จุลินทรี มันไม่ ย่อยแล้ ว กว่ าจะปรั บตัว ก็เกื อบสองอาทิ ตย์ ”
(เกษตรกรต้ นแบบคนที่4)
“ อาหารที่จะใช้ ขนุ ต้ องเป็ นอาหารที่มีพลังงาน พอพลังงานเยอะมันก็จะกินเยอะ ได้ พลังงานเยอะ ก็
ไปสะสมเป็ นไขมัน ไมมันก็จะแทรกอยู่ในเนือ้ อาหารที่ใช้ มี กากปาล์ ม กับมันเส้ นเป็ นหลัก อาหาร
วัตถุดิบจะซื ้อจากข้ างนอก กากปาล์ มที่ใช้ มี2อย่ าง คือ กากปาล์ มแบบหนีบ กับ กากปาล์ มแบบสกัด
นํา้ มัน ต่ างกันที่กาํ มะวิธีในการเอานํา้ มันออก ที่เราไม่ ใช้ แบบใดแบบหนึ่งเพราะ ความน่ ากินมันน้ อย
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และ ปริ มาณบางทีมนั หายาก ต้ องเอาทั้งสองแบบมารวมๆกัน มีใบมันแห้ ง กากนํา้ ตาล และแร่ธาตุ
อื่ นๆ ...การผสมใช้ แรงงานผสม วิธีการผสมวัตถุดิบ เรามีเครื่ องผสมแบบยืน เราต้ องคิดก่ อนว่ า เรา
ต้ องการได้ โปรตีนเท่ าไหร่ อย่ างวัวขุน ต้ องได้ โปรตีน12% เราก็เทียบว่ า ใน 100 กิโล เราจะเอา
โปรตีนมาจากไหน ก็ได้ มาจาก ใบมัน และกากปาล์ ม พอได้ โปรตีน 12 % แล้ ว ที่เหลือเป็ นพลังงาน ก็
ใส่ ให้ ครบ 100 หลักๆคือหาวัตถุดิบที่มนั หาง่ าย และโปรตีนได้ ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)

ส่ วนวิธีการให้อาหารและการคํานวณปริ มาณอาหารข้น และ อาหารหยาบที่จะให้ในแต่ละวัน
เกษตรกรต้นแบบจะปฏิบตั ิในหลักการเดียวกัน คือ ให้อาหารเป็ นเวลา เช้า และ เย็น แต่จะเป็ น
เวลาอะไรแล้วแต่เกษตรกรแต่ละรายกําหนด ในเวลาที่สะดวก แต่ตอ้ งให้ตรงเวลาเดียวกันทุกวัน เป็ น
การหัดโคในการกินไปในตัว การให้อาหารเมื่อคํานวณปริ มาณอาหารในแต่ละวันจากนํ้าหนักตัวแล้ว
แบ่งปริ มาณอาหารออกเป็ นครึ่ งเช้า และ เย็น ในการคํานวณ ปริ มาณอาหารมีท้ งั ที่คาํ นวณด้วยหลักการ
ชัด เจน และการคํานวณแบบ ประมาณการจากประสบการณ์ ของผูเ้ ลี้ ย งแต่ ละคน ดังที่ เกษตรกร
ต้นแบบทั้ง 5 ราย กล่าวว่า
“การให้ อาหาร ก็คือจะแยกคอกละตัวเลย แล้ วเราจะรู้ เลย ว่ าตัวนีก้ ินเท่ าไหร่ ตัวนีเ้ ป็ นอะไร ให้ เช้ า
ครั้ ง เย็นครั้ ง ครั้ งนึง ก็อาหารข้ น แล้ วก็ฟางแห้ ง หญ้ าสด ปนกันไปครั บ แล้ วก็พวกใบหญ้ า อาหาร ก็
อยู่ใน 60-70 เปอร์ เซ็นต์ ผสมเอง ก็ใช้ มันสําปะหลังนี่ ล่ะ หมักยีสต์ บ้าง ตากแดดบ้ าง แล้ วแต่ อากาศ
ถ้ าหน้ าฝนก็ต้องหมัก บ่ มีที่ตาก ไม่ งั้นมันเป็ นรา แล้ วถ้ าหน้ าแล้ งก็ตากมันแห้ งเอากากนํา้ ตาลโรยใส่
ครั บ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ การคํานวณนํา้ หนักโค ผมสอนเลย ทําเองได้ ง่าย วัดความยาวเป็ นนิว้ คูณ รอบอกเป็ นนิ ว้ สองครั้ ง
แล้ ว หารด้ วย 300 จะเป็ น นํา้ หนักปอนด์ เอามา หารด้ วย 2.24 จะได้ นําหนักตัวเป็น กิโล ไปคํานวณ
ปริ มาณอาหารข้ น และ อาหารหยาบต่ อวัน ปริ มาณอาหารข้ น ต่ อวัน เท่ ากับ นํา้ หนักตัว คูณ ด้ วย 1 –
1.5 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนอาหารหยาบ คือ ฟาง ต่ อวัน เท่ ากับ นํา้ หนักตัว คูณ ด้ วย 2 – 3 เปอร์ เซ็นต์ หญ้ า
สดนี่ ต่อวัน เท่ ากับ นํา้ หนักตัว คูณ ด้ วย 10 เปอร์ เซ็นต์ ถ้ าให้ อาหารข้ นแล้ ว ให้ ลดหญ้ าสด เหลือ 4
เปอร์ เซ็นต์ ต่อวันได้ อย่ าง ถ้ า วัวหนัก 300 กิโล อาหารข้ น 1 เปอร์ เซ็นต์ กค็ ื อ 3 กิโลต่ อวัน ก็ให้ เช้ า
1.5 กิโล เย็นให้ อีก 1.5 กิโล ฟาง 3 เปอร์ เซ็นต์ นี่ ก็ 9 กิโลต่ อวัน หญ้ าสด 4 เปอร์ เซ็นต์ ก็ 12 กิโลกรั ม
ต่ อวัน ผมมีเอกสารไว้ เลย สอนหมด” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
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ภาพที่ 9 การวัดความยาวและรอบอกเพื่อการคํานวณนํ้าหนักโคอย่างง่ายของเกษตรกรต้นแบบคนที่2
“ วิธีการผสมวัตถุดิบ เรามีเครื่ องผสมแบบยืน เราต้ องคิดก่ อนว่ า เราต้ องการได้ โปรตีนเท่ าไหร่ อย่ าง
วัวขุน ต้ องได้ โปรตีน12% เราก็เทียบว่ า ใน 100 กิโล เราจะเอาโปรตีนมาจากไหน ก็ได้ มาจาก ใบมัน
และกากปาล์ ม พอได้ โปรตีน 12 % แล้ ว ที่เหลือเป็ นพลังงาน ก็ใส่ ให้ ครบ 100 หลักๆคือหาวัตถุดิบที่
มันหาง่ าย และโปรตีนได้ ...อัตราส่ วนการให้ อาหาร ที่ฟาร์ม เฉพาะวัวขุนจะให้ กินเต็มที่ เช่ น ถ้ าเราให้
ตอนเย็น พอตอนเช้ ามันเหลือนิดๆ แสดงว่ า ปริ มาณอาหารเราให้ ช่วงเย็นเหมาะสม ที่ฟาร์ม จะให้
สองรอบ เช้ า เย็น สังเกต การกินจนเหลือ คือ ติดเลียๆราง เราก็ดูว่า คํานวณที่เราให้ ว่ากี่กิโล ซึ่ งที่นี่วัว
ในระยะขุน เฉลี่ย 8 กิโลต่ อตัวต่ อวัน (เฉลี่ยเช้ า 4 กิโลกรั ม เย็น 4 กิโลกรั ม) และ ให้ ฟาง 20 ตัว จะให้
กิน 1 ก้ อน อยู่ที่ 12-15 กิโล ต่ อ วัน” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่4)
“ ให้ อาหารนี่ต้องเป็ นเวลาเดียวกัน อย่ างที่นี่ เช้ า 8 โมง เย็นก็บ่ายสามโมง อาหารจะให้ อาหารข้ นกับ
หญ้ า อาหารข้ นไม่ ได้ อัดเม็ดเป็ นผง เป็ นพวกมัน แต่ ก่อนทําเอง มันยุ่งยาก เราเลยสั่งเค้ า มีมัน
สําปะหลัง ใบกระถิน ผสม ให้ หญ้ าเนเบีย เรามาบดเอง ให้ แห้ งมันจะดี กว่ าดีกว่ าอาหารเปี ยก คือ บาง
ที่ผสมกากเบียร์เค้ าว่ าดี มันจะเปี ยก เคยทํา แต่ ขายนํา้ หนักมันจะลด เห็นอ้ วนแต่ ไม่ หนักเท่ าที่เราคิด
เราก็คิดเองว่ าเพราะกากเบียร์ เพราะเวลาวัวมันอ้ วนขึน้ แต่ เนือ้ มันไม่ แน่ น สู้กินแห้ งไม่ ได้ แต่ ก่อน
เลีย้ งแบบโบราณ นะ ใส่ นา้ํ ให้ กิน มีกากเบียร์ มีอาหารข้ นหน่ อยนึง มีรํา ใส่ นา้ํ ผสมให้ ดูดกินเลย วัว
มันอ้ วนแบบบวมนํา้ เนือ้ มันไม่ แน่ น” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
“ เช้ าจะให้ อาหารเวลา 8 โมง และบ่ าย 3 ครึ่ ง เวลานีท้ ุกวัน แล้ วให้ เกลือแร่ ผสมกระดูกป่ น วิตามิน
แร่ธาตุ เป็ นเกลือทะเลบวกกระดูกสัตว์ กระดูกป่ นจากโรงงาน ที่เราผสมเอง ใช้ เกลือทะเล 20 ส่ วน
(กิโล) กระดูกป่ น 10 กิโล แร่ธาตุ 1 กิโล คลุกใส่ ให้ เลียกินตามชอบใจ กินตลอด ถ้ าร่างกายไม่ ขาด
มันก็ไม่ กิน สูตรนีเ้ ป็ นสูตรของ อ.ปรารถนา ให้ วัวเจริ ญเติบโตไม่ ขาด แร่ธาตุวิตามิน ที่นี่จะไม่ ได้ ให้
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หญ้ าสด เนื่องจากมีมาไม่ เป็ นเวลา จากประสบการณ์ ที่เลีย้ งตามความคิดผมว่ า ถ้ าหญ้ ามาไม่ เป็ นเวลา
การย่ อยจะไม่ ค่อยดี และ ถ้ าหญ้ ามาบางทีเป็ นหญ้ าสดเปี ยก ใส่ ลงฟางที่มีอาหารอยู่ อาหารจะเสี ย แต่
ฟางแห้ ง มาเป็ นเวลา แล้ วคิดว่ าจริ งๆวัวขุนไม่ ต้องการวิตามินแร่ธาตุจากหญ้ าเลย ที่ต้องการคือ เยื่อไย
กินฟางก็พอ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)

วิธีการให้อาหารโคขุนจะต่างจากการเลี้ยงวัวทัว่ ไป เกษตรกรต้นแบบจะให้โคกินอาหารข้น
หมดก่อน จึงให้กินฟางหรื อหญ้า เพราะโดยธรรมชาติโคจะชอบกินหญ้า ถ้าให้ฟางหรื อหญ้าก่อน จะทํา
ให้ววั กินอาหารข้นไม่หมด หรื อไม่กินเลย โคจะโตช้า การเลี้ยงแบบขุนเพื่อให้ววั อ้วนเร็ วโดยอาหารข้น
เป็ นหลัก หญ้ากับฟางเหมือนเป็ นอาหารเสริ ม แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้นแบบบางราย มีขอ้ ในการ
ปฏิบตั ิ ที่อธิบายเพิ่มเติมออกไป ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 กล่าวว่า
“ เราเริ่ มจากเทฟางให้ กินฟางก่ อน หากกรณี เราซื ้อวัวมาใหม่ ที่ยงั กินอาหารข้ นไม่ เก่ ง ก็ต้องเริ่ มต้ นให้
ฟางเยอะหน่ อย แล้ วเริ่ มลดปริ มาณฟาง เริ่ มให้ อาหารข้ น จนกว่ าจะเข้ าที่ การให้ อาหารของเราเป็ นราง
อาหารยาวนี่ คือ เราจะคิดคํานวณจากค่ าเฉลี่ย ไม่ สามารถคิดต่ อตัวเดี่ยวๆ หากจะเก็บรายตัวเดี่ยวต้ อง
แยกคอก ดังนั้น เราจึ งให้ ในปริ มาณที่เหลือ เลียราง แปลว่ า ได้ กินอิ่ มทุกตัวอยู่แล้ ว แต่ ถ้ าเกลีย้ งราง
แสดงว่ าไม่ พอ นี่ต้องสังเกต วิธีการเทอาหารในรางยาว ให้ เทยาวเต็มพืน้ ที่ ที่วัวจะไม่ ต้องยืนแย่ งเบียด
กัน คือ มีพืน้ ที่เข้ ากินได้ พร้ อมๆกัน ก็ทาํ ให้ กินได้ ทั่วถึง ที่เราเทเผื่อไว้ แล้ ว”

และ การเลือกวัตถุดิบอาหารเกษตรกรทุกรายเห็นว่า ปัจจัยหลัก คือ เรื่ องของการลดต้นทุนของ
ผูเ้ ลี้ยงให้ได้มากที่สุดแต่ยงั คงต้องคงคุณภาพโคที่เลี้ยง
“ ผู้เลีย้ งจะไปได้ ต้ นทุนต้ องถูก แต่ คุณภาพวัวได้ ผลด้ วยนะ ดังนั้น แต่ ละที่ อาจใช้ สูตรไม่ เหมือนกัน
ถ้ าเราจะไปเลีย้ งอะไรแปลกใหม่ ตามเค้ าหมดก็ไม่ ได้ อย่ างวัวเราคิดว่ า มันกินหญ้ า เอาหญ้ ามาอย่ าง
เดียว อย่ างอื่ นก็ไม่ เท่ าไหร่ สังเกตถ้ ากินหญ้ าพอ โรคต่ างๆ ก็ไม่ ค่อยมี เราก็เลีย้ งแบบนีไ้ ด้ ...อย่ างฟั ง
เพลงก็ดีนะ แต่ วัวเรามันกินทั้งวันอยู่แล้ ว เรายังไม่ จาํ เป็ น”

และท้ายสุ ด ต้องนํ้าสะอาดมีไว้ให้ววั กินตลอดเวลา เกลือแร่ กอ้ นต้องมีไว้ ให้โคสามารถเลียได้
ตลอดเวลา เมื่อให้อาหารข้นและหญ้าเสร็ จแล้ว โคก็จะนอนพักผ่อน ในช่วงเวลานี้ จะเป็ นเวลาที่
เกษตรกรต้นแบบทําการเดินตรวจสังเกตสุขภาพโคแต่ละตัว
ระยะเวลาในการขุน
ระยะเวลาขุนโค โดยหลักทัว่ ไปจะมีความสัมพันธ์กบั ช่วงอายุโค ถ้าขุนโคอายุนอ้ ยต้องใช้เวลา
มากกว่าการขุนโคอายุมาก เช่น โคหย่านม ใช้เวลาขุนประมาณ 10 เดือน แต่ถา้ เป็ นโคอายุ 1 ปี ใช้เวลา
ประมาณ 8 เดือน โคอายุ 1 ปี ครึ่ ง ใช้เวลาขุนประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้ การเลี้ยงโคเพื่อให้ได้เกรดเนื้ อ
คุณภาพสู งจากอดีตที่ผา่ นมา เกษตรกรจะเลี้ยงกันในระยะเวลานาน เพื่อให้ได้น้ าํ หนักและไขมันแทรก
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สู ง เช่ น 12 เดื อน 15 เดื อน บางครั้ งนาน 18 เดื อน แต่จากประสบการณ์ เกษตรกรต้นแบบ จะพบว่า
ปัจจุบนั เกษตรกรต้องการขุนโคเร็ วขึ้น เน้นการขุนโคระยะสั้นที่ไม่ใช้เวลานานมาก และ การคัดโคเข้า
ขุนจะเริ่ มที่โคเพศผูอ้ ายุ 1 ปี ครึ่ ง เนื่องจาก การหาโคอายุ 2-3 ปี เป็ นเรื่ องยาก จากการที่เกษตรกรนิ ยม
ขายลูกวัวเนื่องจากราคาดี และประกอบกับ เกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนต้องการรอบการขุนให้เร็ วขึ้น เพื่อให้
ได้รายได้กลับมาเร็ ว และประหยัดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงดู ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 คนที่3 คนที่ 4
และคนที่5 กล่าวว่า
“การขุนโคที่เริ่ มขุนเมื่อโคมีอายุประมาณ 1 ปี ครึ่ ง หรื อมีนา้ํ หนักประมาณ 350-400 กิโล ใช้ ระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน ให้ ได้ นา้ํ หนักไม่ น้อยกว่ า 600 กก. นะ ส่ งโพนยางคํา ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“ เดี๊ยวนีไ้ ปดูได้ เกษตรกรรายย่ อยนะ ขุนนาน เราซื ้อมาขุนระยะสั้น 3-4 เดือน เราก็ขายแล้ ว ถ้ า
นํา้ หนักมันได้ อยู่ยงั ไงก็กาํ ไร” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
“การที่ฟาร์มเริ่ มขุนอายุ18เดือน เป็ นโคอายุน้อย เหตุที่ไม่ รอให้ ถึง 2ปี เนื่องจากประสบการณ์ เดิม เริ่ ม
ขุนเมื่ออายุ 2 ปี และลองขุน เมื่ออายุ 18 เดือน พบว่ า เมื่อดูไขมันแทรกแล้ วไม่ มีความแตกต่ างกัน จะ
เริ่ มขุนเมื่อ 18 เดือน ไปจนถึง 2 ปี หรื อ เริ่ มขุนตั้งแต่ 2 ปี ไปจนถึง 2ปี ครึ่ ง ไขมันแทรกไม่ ต่างกัน
ระยะการขุนของที่ฟาร์มจะอยู่ที่ 6 เดือนขึน้ ไปเอาที่นา้ํ หนัก 500 550 ขึน้ ไป ได้ นา้ํ หนักก็ส่งตลาดได้
แต่ ถ้าไม่ ถึงเราก็ขนุ ต่ อ ที่เคยนานสุด 14 เดือน ถึง 18 เดือน ก็มี คือ ตัวที่มนั ไม่ โต ระยะเวลาที่นาน
ต่ างกันส่ งผลต่ อต้ นทุนค่ าอาหารที่เพิ่มขึน้ ยิ่งขุนระยะเวลาน้ อยเท่ าไหร่และได้ นา้ํ หนักดี ยิ่งได้ กาํ ไร
มาก อย่ างสายพันธุ์กาํ แพงแสนที่เลีย้ งจะเฉลี่ยระยะขุน 6 – 8 เดือน” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่4)
“ ผมจะเน้ นว่ า ถ้ าจะทําแบบมีเงินต้ องระยะสั้นนะ ถ้ าทํา 8 เดือนขุน ก็ นาน ต้ องขุนระยะสั้นแต่
นํา้ หนักได้ จัดการอาหารถึง แต่ ก่อนผมทํา 12 เดือน ลดมา 8 ตอนนี ้ ส่ งสหกรณ์ กาํ แพงแสน ขุน 6
เดือนขาย ผมว่ า ยิ่งต้ องลดอี ก ทํา 4 เดือนให้ ขนุ ได้ สหกรณ์ หล่ ะต้ องหาวิธี เกษตรกรถึงจะอยู่ได้ ขุน
นานไม่ ได้ มนั ไม่ ค้ มุ ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)

อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรต้นแบบบางท่านยังคงที่ใช้เวลาการขุนระยะนาน เหตุผลประการหนึ่ง
คือ การที่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนอาหาร โดยการจัดการผสมอาหารด้วยตัวเองได้ การขุนโค
ระยะเวลาหลายเดือนจึงส่ งผลต่อต้นทุนอาหารไม่มากนัก ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่1 กล่าวว่า
“ ระยะขุนของผมเดิม เป็ นระยะสั้น 4 -5 เดือน แต่ ปัจจุบัน ระยะขุนอยู่ที่ 10 – 15 เดือน เพื่อให้ ได้
คุณภาพเนือ้ เว้ าเลยได้ เกรดซาก 3 ขึน้ ไปทุกครั้ ง ผม บ่ รี บ แต่ จัดการได้ ให้ มีวัวส่ งหมุนเวียนสหกรณ์
ได้ อยู่ทุกเดือน รายได้ สิกม็ ีหมุนอยู่”
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การดูแลสุ ขอนามัยระยะขุน
การเลี้ยงโคขุนนั้น แม้ก่อนการนําโคเข้าสู่ การขุนเกษตรกรจะทําการเตรี ยมความพร้อมด้วยการ
ฉี ดวัคซี นและถ่ายพยาธิ มาแล้วเบื้องต้น แต่ยงั จําเป็ นต้องดูแลเอาใจใส่ สังเกตการณ์กินอาหาร อาการ
ของโคแต่ละตัวในทุกๆวัน ทั้งนี้ เนื่ องจากโคหนึ่ งตัวในปั จจุบนั นับว่ามีราคาสู งสําหรับเกษตรกรหาก
เกิดความเสี ยหาย หรื อล้มตาย การสังเกตอาการของโคที่มีโอกาสเป็ นโรค นั้น ขึ้นกับประสบการณ์และ
ความชํานาญของเกษตรกร ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะขุน เช่น ท้องเสี ย อาจเกิดจากอาหาร เช่น
เปลี่ยนอาหาร กิ นกากนํ้าตาลมากเกินไป กินเกลือมากเกินไป หรื ออาหารมียูเรี ยมากเกินไป การมี
บาดแผลที่อาจเกิดขึ้นได้จากการขวิดกันเองของโค โรคตาอักเสบ อาจเกิดจากมีการอักเสบมีเชื้อ โดยมี
แมลงหวี่ตอมจํานวนมากหากคอกสกปรก อาการเป็ นหวัดในหน้าฝน ที่สาํ คัญ อาการท้องขึ้น หรื อ
ท้องอืด อาจเกิดจากปริ มาณแก๊สในกระเพาะมากเกินไปจนระบายออกไม่ทนั เนื่ องจากโคกินหญ้าสดที่
อวบนํ้ามากเกินไป และ โรคปากเท้าเปื่ อยของวัว ดังที่ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 และ คนที่5 กล่าวว่า
“ดู บอกเลย ต้ องดูทุกวัน ทุกตัว อย่ างถ้ ามีแมลงหวี่ แมลงวันตอมเยอะนี่ม่ดีแน่ ยิ่งถ้ าตอมแล้ ว วัวไม่
สดุ้ง (หมายถึงผิวไม่ สั่นเผื่อไล่ แมลงรบกวน) ถ้ านอนนิ่งตาแฉะ ต้ องแก้ แล้ ว วัวกินอาหารเมือนกัน
ดูท้อง ท้ องกลมลูกโป่ งนี่ผิดสังเกต แปลว่ ามันจะอื ดลมในท้ องเยอะ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่ 2)
“วัวที่เป็ นปากเท้ าเปื่ อยจะไม่ ทาํ ให้ วัวตาย แต่ จะทําให้ วัวไม่ กินอาหาร หรื อ กินอาหารน้ อยลง
ติดต่ อกัน 7-8 วัน ถ้ าเป็ นวัวขุนจะเสี ยหายหนัก เพราะเราต้ องการทํานํา้ หนัก จะขาดทุนได้ แต่ หาก
เป็ นวัวแม่ วัวรุ่ น จะไม่ ส่งผลเสี ยหายมาก การสังเกตปากเท้ าเปื่ อย เพิ่งมาเห็นอาการที่ฟาร์มนีช้ ัดเจน
จะมีอาการไอ สํารอกคล้ ายมีก้าง หรื อ สิ่ งติดขวางในลําคอ จะมีไข้ นํา้ ตาไหล นํา้ มูกไหล ใบหู ตะตก
ลิน้ จะห้ อย ฟองออกมา มีนา้ํ ลายยืด ดูไม่ สดชื่ น ระยะต่ อมาจากเริ่ มเป็ นแผลพุฟองที่ลิน้ ที่ปาก จะเริ่ ม
ลงเป็ นแผลที่กลีบตามไรกลีบจะอ้ าออก และสังเกตแค่ วันที่2 – 3 ตัวอื่นๆจะเริ่ มเป็ นอาการเดียวกัน
แสดงว่ า ติด ปากเท้ าเปื่ อยแล้ ว ถ้ าเป็ นแค่ ไข้ หวัดธรรมดา ตัวอื่ นๆจะไม่ เป็ น และจะไม่ มีการเป็ นแผล
พุพอง เหลานีด้ ไู ด้ จากประสบการณ์ (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)

การสังเกตอาการเบื้องต้นหากเป็ นเกษตรกรผูท้ ี่ยงั ไม่มีความชํานาญ ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะมี
การพูดคุยสอบถามกันและกันในเบื้องต้นก่อนเสมอ เช่น โทรติดต่อมายังเกษตรกรต้นแบบเล่าอาการ
ขอคําแนะนํา หรื อปรึ กษาเจ้าหน้าที่ปศุสตั ว์ หรื อ อาสาปศุสตั ว์ได้
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ผลพลอยได้ จากการเลีย้ งโค
นอกจากขายโคขุนแล้ว มูลโคยังเป็ นรายได้เพิ่มที่ดีให้กบั เกษตรกรอีกทางหนึ่ง เนื่องจากมูลโค
มีประโยชน์ต่อการเพราะปลูกพืชอื่นๆ เช่น ข้าว ไร่ มนั สําปะหลัง ยางพารา สวนปาล์ม หรื อ เกษตรกร
ต้นแบบบางรายส่ งมูลโคที่ได้ เข้าสู่ โรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ เกิดเป็ นธุรกิจต่อยอดได้อีก ดังที่เกษตรกร
ต้นแบบ คนที่ 1 กล่าวว่า
“ ขีม้ นั ก็ได้ เงินอยู่ 4-5 หมื่น ขีม้ นั นี่เขาต้ องการมากเลยมันมีกากนํา้ ตาล มียเู รี ยอีหยังนี่หลาย ๆ
มีอีหยังเท่ าไหร่ ขายเหมิดเลยครั บ”
โดยสรุ ป ผลการวิเคราะห์ ความรู ้และแนวปฏิบตั ิของเกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 ราย ที่ใช้ในการ
เลี้ยงโคขุน ให้ความสําคัญเริ่ มต้นกับทัศนคติของเกษตรกรผูค้ ิดจะเลี้ยงต้องมีใจรัก และมีความพร้อม
หมายถึง ต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่ อย่างจริ งจัง และ ต้องรู ้และมีความชัดเจนเรื่ องของตลาด การซื้ อขาย
แหล่งจําหน่ าย สําหรับแนวปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักการเลี้ยงการจัดการฟาร์ ม สรุ ปได้ตามตารางที่ 11
ดังนี้
ตารางที่ 11 ความรู ้และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ
ขั้นตอน
1.การเริ่ มต้น
สําหรับผูท้ ี่คิดจะ
เลี้ยงโคขุน

ความรู้ ทใี่ ช้
วิธีการปฏิบตั ิ
1.ความรู ้เรื่ องของ
เกษตรกรต้องมีความรู ้เกี่ยวกับตลาด ตั้งแต่ตลาด
ตลาด การซื้อขาย
แหล่งซื้อขาย โคเนื้อมีชีวิต ตลาดรับซื้อเนื้อโคขุน ความ
แหล่งจําหน่ายโค และ ต้องการของตลาดเนื้อโคทั้งในประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น จีน เวียดนาม มาเลเซีย ฯลฯ
เนื้อโค
2.ความรู ้เรื่ องการ
จัดการฟาร์มในการ
เลี้ยงโคเนื้อ

เกษตรกรต้องหาความรู ้ เรื่ องหลักการที่สาํ คัญและ
จําเป็ นในการเลี้ยงโคขุน ประกอบด้วย แม่พนั ธุ์และสาย
พันธุ์สาํ หรับขุนที่เหมาะสม การคัดเลือกโคเข้าสู่ ระยะ
ขุน การเตรี ยมโคก่อนการขุน โรงเรื อน อาหาร ระยะขุน
สุ ขอนามัย
ความรู ้เบื้องต้นเหล่านี้ เกษตรกรสามารถค้นหาได้
จากหลายแหล่ง เช่น จากบุคคลเช่น เพื่อนบ้านผูม้ ี
ประสบการณ์ จากปศุสตั ว์ จากสหกรณ์แหล่งรับซื้อและ
ผลิตเนื้อโคขุนส่ งตลาด หรื อจาก เอกสารหนังสื อ ตํารา
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรื อ การเข้าอบรมในหลักสูตร หรื อ
โรงเรี ยนปศุสตั ว์ที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 11 ความรู ้และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ (ต่อ)
ขั้นตอน
2.แม่พนั ธุ์ และสาย
พันธุ์สาํ หรับขุน

ความรู้ ทใี่ ช้
1.การเลือกแม่พนั ธุ์

2 การสังเกตอาการ
โคแม่พนั ธุ์เมื่อเข้าสู่
ระยะผสมพันธุ์

วิธีการปฏิบตั ิ
การเลือกแม่พนั ธุ์ หรื อเกษตรกรจะเรี ยกว่า “การดูววั
เป็ น” หมายถึง การที่ตอ้ งรู ้จกั ลักษณะของสายพันธุ์
ลักษณะที่เหมาะสมของโคที่จะนํามาเป็ นแม่พนั ธุ์ และโคที่
จะนํามาขุน
1) แม่พนั ธุ์ควรเป็ นแม่พนั ธุ์บราห์มนั มีโครงสร้าง
ไม่ใหญ่เกินไป การเลี้ยงความแน่นของเนื้อจะเร็ ว ส่ ง
อาหารได้เร็ ว ทนต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อโรคแมลงดี
เนื่องจากบรามันห์เป็ นวัวเมืองร้อน
2) ในการเลือกแม่พนั ธุ์ที่ดี ต้องมีลกั ษณะโครงสร้าง
สมบูรณ์ ใหญ่ มีน้ าํ หนักไม่ต่าํ กว่า 300 หรื อ 350 กิโลกรัม
อายุประมาณ หนึ่งปี ครึ่ ง เป็ นโคสาวรุ่ น
การสังเกตอาการโคแม่พนั ธุ์เมื่อเข้าสู่ ระยะพร้อม
ผสมพันธุ์ หรื อ เกษตรกรเรี ยก “การดูอาการจับสัดของโค”
โดย การสังเกตอาการเบื้องต้นที่โคแสดงออก คือ โคจะยืน
ให้ตวั อื่นปี น หรื ออาจปี นตัวอื่น จะร้อง กระวนกระวาย ที่
อวัยวะเพศจะบวมแดง มีน้ าํ เมือกไหลออกจากช่ องคลอด
หมายถึงโคเข้าสู่ ระยะพร้อมผสมพันธุ์ เกษตรกรต้นแบบมี
เทคนิคการปฏิบตั ิ ดังนี้
1) เมือเริ่ มสังเกตเห็นอาการเป็ นสัดเกษตรกรจะรอ
ให้แสดงอาการอย่างน้อย 10 – 18 ชัง่ โมง หรื อ มีวิธีการดู
อย่างง่าย คือ หากแสดงอาการตอนเช้า ให้ผสมเทียมตอน
เย็น หรื อ แสดงอาการตอนเย็น ให้ผสมเทียมตอนเช้า
2) ในการผสมเทียมโค เกษตรกรจะแจ้งไปยังผูท้ ี่
ให้บริ การในเรื่ องการผสมเทียม เช่น ปศุสตั ว์อาํ เภอ หรื อ
แจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯที่เกษตรกรสังกัดขึ้นทะเบียนโคขุน
ไว้ หรื อ แจ้งปศุสตั ว์อาสา ซึ่งอาจเป็ นเกษตรกรที่ผา่ นการ
อบรมเป็ นอาสาสมัครในการให้บริ การผสมเทียมในพื้นที่
เพื่อมาดําเนินการผสมเทียม
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ตารางที่ 11 ความรู ้และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ (ต่อ)
ขั้นตอน
ความรู้ ทใี่ ช้
2.แม่ พ นั ธุ์ และสาย 3. สายพันธุ์ที่ใช้
พั น ธุ์ สํ า ห รั บ ขุ น นํามาผสมเทียม
(ต่อ)

วิธีการปฏิบตั ิ
เพื่อให้ได้ลูกโคเพื่อการเลี้ยงขุน เกษตรกรจะนําแม่
พันธุ์มาผสมเทียมกับนํ้าเชื้อโคสายพันธุ์เลือดยุโรป โดยมี
หลักการคือ ลูกที่เกิดขึ้นหากต้องการนํามาขุนให้ได้เนื้อนุ่ม
ต้องมีเลือดยุโรปอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ หรื อ 65
เปอร์เซ็นต์ข้ ึนไป
1) สายพันธุ์ที่นิยมส่ วนใหญ่คือ สายพันธุ์ลูกผสมชา
โรเลส์ 50 เปอร์เซ็นต์ คือเกิดจากการผสมเทียมระหว่างแม่
พันธุ์บราห์มนั กับนํ้าเชื้อจากพ่อพันธุ์ชาโรเลส์เลือด 100
เปอร์เซ็นต์ ลูกที่ได้เป็ นสายเลือดบราห์มนั 50 เปอร์เซ็นต์
ชาโรเลส์ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็ นลูกผสมที่เหมาะสําหรับการ
เลี้ยงขุน โคลูกผสมที่ได้จะมีลกั ษณะออกสี ขาวครี ม หรื อ
ออกทอง ไม่มีตะโหนก ลําตัวกว้างยาวลึก เป็ น
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขาใหญ่แข็งแรง จะเจริ ญเติบโตเร็ ว มี
ประสิ ทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อได้ดี เนื้อที่ได้จะ
มีคุณภาพดี
2) สายพันธุ์ลูกผสมยุโรปอื่นๆโคที่เกษตรกรใช้เลี้ยง
ขุน ได้แก่ สายพันธุ์ลูกผสมลิมูซ่า 50 เปอร์เซ็นต์ เกิดจาก
การผสมระหว่างแม่พนั ธุ์อเมริ กนั บราห์มนั กับพ่อพันธุ์ลิมู
ซ่า ลูกที่ได้จะมีลกั ษณะคล้ายชาโรเลส์ แต่เป็ นสี แดง ขอบ
ตาสี ดาํ เล็บดํา ไม่มีตะโหนก ส่ วนลําตัวกว้างยาวลึก เป็ น
สี่ เหลี่ยมพืนผ้า และ สายพันธุ์ซิมเมนทอล 50 เปอร์เซ็นต์
เกิดจากการผสมระหว่างแม่พนั ธุ์อเมริ กนั บราห์มนั กับพ่อ
พันธุ์ซิมเมนทอล ลูกที่ได้จะมีลกั ษณะ ลําตัวมีสีน้ าํ ตาล
หรื อแดงเข้ม มีสีขาวกระจายอยูท่ วั่ ไป หน้าด่าง ท้องขาว ขา
ขาว พูห่ างมีสีขาว (ชาวบ้านเรี ยก หน้าด่าง หางดอก) ซึ่ง
เกษตรกรทางภาคอีสานนิยมเลี้ยงขุน ส่ วนสายพันธุ์
กําแพงแสน ซึ่งก็คือ ลูกผสม 3 สายเลือด คือ นําโคพันธุ์บ
ราห์มนั เข้ามาผสมร่ วมกับโคไทย และชาโรเลส์ 50
เปอร์เซ็นต์ นิยม เลี้ยงทางภาคกลาง
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2.แม่ พ นั ธุ์ และสาย 4. การดูแลลูกโคและ
1) การดูแลลูกโค ในช่วงแรก เมื่อลูกโค
พั น ธุ์ สํ า ห รั บ ขุ น การเลี้ยงแม่พนั ธุ์
อายุ 3 สัปดาห์ เกษตรกรจะทําการถ่ายพยาธิ และถ่ายซํ้าอีก
เพือ่ ให้สามารถให้ลูก เมื่ออายุประมาณ 6 สัปดาห์ เมื่อลูกโคอายุ 3-4 เดือน ทํา
(ต่ อ)
ได้อย่างต่อเนื่อง
การฉี ดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่ อย
2) ลูกโคจะกินนมแม่ ประมาณ 2-3 เดือน เกษตรกร
จะเริ่ มให้ลูกวัวหัดกินหญ้า อาหารข้น และ ก้อนแร่ สังเกต
ลูกโคจะเริ่ มหย่านม คือกินนมลดลงเรื่ อยๆ
3) ลูกโคอายุประมาณ 4-5 เดือน เกษตรกรจะแยกลูก
โคเลี้ยงในคอกที่แยกออกจากแม่โค วิธีน้ ีเป็ นการทําให้แม่
โคกลับมาสู่ ระยะผสมพันธุ์ได้เร็ วขึ้นกว่าการให้อยูก่ บั ลูก
โคนานๆเนื่องจากลูกโคจะกินนมตลอดเวลา ทําให้ในรอบ
ปี หนึ่งๆเกษตรกรมีโอกาสในการได้ลูกโคหลายรอบ
3. การคัด เลื อ กโค 1.การดูลกั ษณะ
การซื้อโค หรื อ คัดโคเพื่อนํามาเลี้ยงขุน เกษตรกร
เข้าสู่ ระยะขุน
โครงสร้างโค
กรจะใช้การดูลกั ษณะโครงสร้างโคจากภายนอก เช่น
ภายนอก
ลักษณะลําตัว เขา อวัยวะ และ สี ของเล็บ สี ปาก และ จมูก
เหล่านี้บ่งบอกถึงการเลี้ยงง่าย กินอาหารดี เหมาะกับการ
นํามาเลี้ยงขุนเพื่อได้เนื้อคุณภาพ ในระยะเวลาที่ไม่นาน
เกินไป ซึ่งเกษตรกรมีหลักการสังเกต ดังไปนี้
1) การดูลกั ษณะโคสร้างภายนอกโดยรวมเบื้องต้น
คือ โคที่มีโครงสร้างใหญ่ ขาเหยียดตรงดูแข็งแรง ไม่โก่ง
หนังหนา มีลกั ษณะปากใหญ่ มีลึงค์หย่อนพอสมควร ช่วง
ไหล่ตอ้ งกว้าง ๆ ไม่แคบเกิน ส่ วนก้นหรื อปั้นท้ายวัวต้อง
ให้สูงกว่าทางส่ วนหน้า ให้สงั เกตขณะโคก้มส่ วนหน้าลง
ลักษณะหางต้องยาว โคนหางปิ ดก้นโคมิดชิด
2) การดูลกั ษณะกีบเล็บต้องมีลกั ษณะเล็บตรง ไม่
เล็กและไม่เป็ นแผ่นแผ่นอนเกินไป เพราะจะส่ งผลต่อการ
รับนํ้าหนักตัวเมื่อโคมีน้ าํ หนักมากขึ้น หากกีบเล็บเล็ก แผ่
แบนจะรับนํ้าหนักตัวได้ไม่ดี
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3) การดูลกั ษณะลูกอัณฑะ ต้องมีสองข้างให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากโคบางตัวอาจมีหนึ่งข้างแต่เป็ น
ลักษณะหลบในที่ไม่สมบูรณ์ จะส่ งผลต่อการกินอาหาร
และคุณภาพเนื้อที่ได้จะน้อยลง
4) การดูลกั ษณะเส้นไหมของโค (เส้นขนตรงอวัยวะ
เพศ) กรณี เลือกซื้อวัว ให้ดูที่เส้นไหม หากมีคราบหิ นปูน
คือ เกิดจาก โคถูกเลี้ยงมาแบบปล่อยกินนํ้าตามแหล่งทัว่ ไป
หรื อ นํ้าที่สกปรก เมื่อปัสสาวะออกมา จะไหลผ่านตามเส้น
ไหม เวลาแห้งจะเกิดคราบสี ขาวๆขึ้นเกาะ ไม่ควรซื้อมา
เลี้ยงขุน เนื่องจาก หากเลี้ยงไประยะหนึ่ง จะเกิดอาการ
ปัสสาวะขัด หรื อ ปัสสาวะไม่ออก กลายเป็ นปัญหา
5) การดูลกั ษณะโค ที่จะกินอาหารดี จะทําให้อว้ นง่าย
ได้น้ าํ หนักดี ส่ งผลต่อระยะเวลาขุนที่เร็ ว ให้เลือกโคที่มี
จมูกใหญ่ มีสีเล็บ สี ปาก สี ตา เป็ นสี ดาํ จะกินอาหารได้
ดีกว่า โคที่มี สี เล็บ สี ปาก สี ตา เป็ นสี แดง
โคที่จะนํามาขุน เกษตรกรจะดูเปอร์เซ็นต์สายเลือด
ยุโรปของโคเป็ นสิ่ งสําคัญ โคขุนตามมาตรฐานทาง
วิชาการต้องมีปริ มาณเลือดผสมยุโรปร้อยละ 50 ขึ้นไป
เนื่องจากส่ งผลต่อความสามารถในการเปลี่ยนอาหารเป็ น
ไขมันแทรกสะสมในเนื้อได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นเกษตรกรมี
หลักการสังเกต เปอร์เซ็นต์สายเลือดยุโรปอย่างง่าย คือการ
สังเกตจากเขาโค และ ปริ มาณเส้นขนในหูขอโค ดังนี้
1) การสังเกตโคที่มีเขาโค้งมาทางด้านหน้า จะเป็ นโค
ที่แนวโน้มมีเปอร์เซ็นต์เลือดยุโรปสู ง คือร้อยละ 50 – 60
ขึ้นไป หาก โคที่เขาโค้งไปทางด้านหลัง เกษตรกรจะเรี ยก
“วัวหลัง” จะไม่นิยมเลี้ยงขุน เพราะแนวโน้มจะมี
เปอร์เซ็นต์ เลือดยุโรปตํ่ากว่า ร้อยละ 50
2) การสังเกตลักษณะขนในหู โคที่มีขนในหูปริ มาณ
มากแนวโน้มมีเปอร์เซ็นต์เลือดยุโรปสู ง กว่า โคที่มีขนใน
หูนอ้ ย

251
ตารางที่ 11 ความรู ้และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ (ต่อ)
ขั้นตอน
ความรู้ ทใี่ ช้
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วิธีการปฏิบตั ิ
ส่ วนการดูช่วงอายุโคที่จะคัดเข้าขุน แม้ตามหลัก
เกษตรกรใช้การสังเกตตามหลักวิชาการที่ได้อบรมมา
ทราบว่า อายุววั 2 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 3 ปี เป็ นช่วงโครงกระดูก
สมบูรณ์ เปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อได้ดี โคอ้วนเร็ ว การสังเกต
อายุดูจากฟันแท้ของโค ฟันแท้ 1 – 2 ซี่ คือ โคอายุ ไม่เกิน
30 เดือน หรื อ 2 ปี ครึ่ ง และ ฟันแท้ 3 – 4 ซี่ คือ โคอายุ ไม่
เกิน 36 เดือน หรื อ 3 ปี
อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์เกษตรกร เห็น
ตรงกันว่า ปัจจุบนั เกษตรกรจะขุนโคอายุเร็ วขึ้น เนื่องจาก
การหาโคอายุ 3 ปี เป็ นเรื่ องยาก จากการที่เกษตรกรนิยม
ขายลูกโคเนื่องจากราคาดี และประกอบกับ เกษตรกรที่
เลี้ยงโคขุนต้องการรอบการขุนให้เร็ วขึ้น เพื่อให้ได้รายได้
กลับมาเร็ ว
เกษตรกรจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบตั ิ คือ
การคัดโคเข้าขุนจะเริ่ มที่โคเพศผูอ้ ายุ 1 ปี ครึ่ ง หรื อนําลูก
โคระยะอย่านมมาเลี้ยงแต่ไม่ได้ขนุ ทันทีเพราะ หากนําโค
อายุนอ้ ยมารี บทําการขุน จะเป็ นช่วงที่ววั กําลังพัฒนาสร้าง
โครงสร้าง การขุนแม้จะดูอว้ นขึ้น แต่เนื้อจะไม่แน่น จะพบ
ปัญหาเนื้อซากที่ได้จะไม่ค่อยมีไขมันแทรก จะไม่ได้เกรด
คุณภาพ ดังนั้นลูกโคหย่านม (คือ อายุประมาณ 6-7 เดือน)
ต้องนํามาเลี้ยงให้มีโครงสร้างสมบูรณ์ และเกษตรกรจะดู
นํ้าหนักโคให้มีน้ าํ หนักอยูท่ ี่ 350 – 400 กิโลกรัมขึ้นไป จึง
เริ่ มนํามาเข้าคอกขุน
4. การเตรี ย ม โ ค ก า ร ดู แ ล เ รื่ อ ง ข อ ง
เกษตรกรมีการปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานเดียวกัน คือ
ก่อนการขุน
สุ ข อ น า มั ย โ ค ต า ม การดูแลสุ ขอนามัยตามหลักวิชาการ ดังนี้
มาตรฐานวิชาการ
1) ก่อนเริ่ มขุน โคตัวผูจ้ ะทําการตอน ชัง่ นํ้าหนัก
และจดบันทึกนํ้าหนักตัว เพื่อดูการเจริ ญเติบโต
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4. การเตรี ย ม โ ค การดู แ ลเรื่ องของ
2) การดูแลโดยพื้นฐานทัว่ ไปในเรื่ องสุ ขอนามัย
ก่อนการขุน (ต่อ) สุ ขอนามั ย โคตาม โค จะประกอบไปด้วย ทําการถ่ายพยาธิภายใน คือ พยาธิ
มาตรฐานวิชาการ
ตัวตืด พยาธิตวั กลม พยาธิใบไม้ในตับ และพยาธิภายนอก
คือ พวกเห็บ เหา ไร ขี้เรื้ อน เป็ นยาฉี ดหรื อกรอก และ การ
ฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคปากและเท้าเปื่ อย และฉี ดวัคซีน
ป้ องกันโรคคอบวมทุกๆ 6 เดือน ส่ วนช่วงการขุน ทําการ
ถ่ายพยาธิ ทุกๆ 4 – 6 เดือน และการมีการให้ยาบํารุ ง
3) เมื่อระยะขุน ได้ประมาณ 6 – 8 เดือน จะหยุด
การฉี ดวัคซีน เพื่อป้ องกันการตกค้างเมื่อถึงกําหนดส่ งโค
เข้าชําแหละ
ทั้งนี้ แนวการปฏิบตั ิบางประการ ที่แตกต่างกัน ตาม
ขนาดของจํานวนโคที่เลี้ยง และ ขนาดฟาร์ม ดังนี้
(1) กรณี เกษตรกรรายย่อยจะมีแหล่งข้อมูลและ
การจัดหา ยา วัคซีน ติดต่อได้จาก ร้านยาจากสัตว์แพทย์
หรื อ จากสํานักงานปศุสตั ว์อาํ เภอทุกจังหวัดในพื้นที่ และ
เกษตรกรจะการดําเนินการเอง
(2) กรณี เกษตรกรที่มีการเลี้ยงในระดับฟาร์มใหญ่ คือ จด
ขึ้นทะเบียนเป็ นรู ปแบบบริ ษทั มีจาํ นวนโคมากกว่า 100
ตัวขึ้นไป เช่น ลุงเชาว์ฟาร์ม ของเกษตรกรต้นแบบคนที่4
วัชราไทย และฟาร์มชวนชื้น ของ เกษตรกรต้นแบบคนที่5
นิคมรัตน์ จะมีเจ้าหน้าที่สตั วบาลประจําฟาร์ ม ทําหน้าที่
ดูแลเป็ นหลัก
5. โรงเรื อน
การทําโรงเรื อน
เกษตรกรใช้วิธีการเลี้ยงในลักษณะการขุนแบบ
สําหรับการเลี้ยงโค ยืนโรง คือ โคหนึ่งตัวจะถูกจํากัดบริ เวณพื้นที่ เพื่อให้โคใช้
ขุน
พลังงานน้อยที่สุด เพื่อสะสมไขมันและเพิ่มนํ้าหนักตัว
เพื่อให้ได้คุณภาพเนื้อตามต้องการ จะแตกต่างจากการเลี้ยง
โคในอดีตของเกษตรกรที่เลี้ยงแบบปล่อยเดิน ปล่อยตาม
ทุ่ง โคจะมีลกั ษณะผอมไม่มีการสะสมไขมัน หรื อ ได้
นํ้าหนักดี เหมือนกับการเลี้ยงแบบยืนโรง
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การทําโรงเรื อน
การสร้างโรงเรื อนของเกษตรกรโดยภาพรวม
สําหรับการเลี้ยงโคขุน ยึดตามหลักวิชาการ คือ สร้างห่างจากที่อยูอ่ าศัย ทําพื้น
สู งเพื่อให้ระบายนํ้าได้ดี มีรางหญ้า รางอาหาร และอ่าง
(ต่ อ)
นํ้าให้โคกินอย่างเพียงพอ รางอาหารควรมีความกว้าง
80-100 เซนติเมตร ลึกประมาณ 80 เซนติเมตร พื้นที่การ
เลี้ยงต่อตัว ประมาณ 2 คูณ 2.5 ตารางเมตรต่อตัว ทิศทาง
ของโรงเรื อน หากเป็ นเกษตรกรรายย่อย อาจจํากัดด้วย
พื้นที่ และ งบประมาณ แต่โดยหลัก ควรสร้างในทิศทาง
ที่มีอากาศถ่ายเท ใช้วสั ดุที่มีความแข็งแรง และคํานึงถึง
อันตรายที่อาจเกิดกับโค เช่น การชนกัน หรื อ
สัตว์เลื้อยคลาน และมีรายละเอียดที่ การปฏิบตั ิที่แตกต่าง
กัน ดังนี้
1) การทําโรงเรื อนของเกษตรกรมีการปฏิบตั ิ 2
แบบ คือ แบบแรก สําหรับโคเลี้ยงขุน เกษตรกรส่ วน
ใหญ่จะแยกโคขุนยืนโรงเป็ นช่องๆ เพื่อแยกโคแต่ละตัว
ชัดเจน การกั้นคอกพื้นที่ ต่อ โค หนึ่งตัว เกษตรกรจะใช้
ขนาดประมาณกว้าง 2 หรื อ 2.5 คูณ 3 เมตร เพื่อ เมื่อถึง
เวลาโคมีน้ าํ หนักตัวมากขึ้น เช่น 400 – 500 กิโลกรัม โค
จะไม่เกิดความอึดอัด
และ แบบที่สอง เป็ นการเลี้ยงโคแบบรวมไม่ได้ก้ นั
พื้นที่แยกต่อตัว สําหรับโคแม่พนั ธุ์ โคที่ยงั ไม่เข้าสู่ การ
เลี้ยงขุน เป็ นการเลี้ยงแบบฟาร์มขนาดใหญ่มีพ้นื ที่
สามารถทําได้ และทําได้ในกรณี ที่โคที่ขนุ นั้นไม่ได้ซ้ือ
มาจากที่ต่างกัน เป็ นโคที่คุน้ เคย หรื อ เกิดจากแม่พนั ธุ์ใน
ฟาร์มเดียวกัน โคจะปล่อยเดินรวมกัน ขนาดของคอก
รวมที่ดีกไ็ ม่ควรให้กว้างเกิน โดยเฉลี่ยคอกมีขนาด ความ
ยาว ยาว 42 เมตร กว้าง 15 เมตร ต่อ โค 30 ตัว จะไม่
จํากัดพื้นที่ยนื โรง เพราะจะทําให้ววั เครี ยดเกิน แต่เมื่อเข้า
สู่ การเลี้ยงขุน จึงจะจํากัดพื้นที่
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ขั้นตอน
5. โรงเรื อน (ต่อ)

ความรู้ ทใี่ ช้
วิธีการปฏิบตั ิ
การทําโรงเรื อน
2) ที่ต้ งั คอก ต้องเป็ นที่โล่ง อากาศถ่ายเทดี ความยาว
สําหรับการเลี้ยงโคขุน คอก ยูใ่ นแนวตะวันออก-ตะวันตก จะทําให้อากาศถ่ายเท
(ต่อ)
ได้ดี หลบแดดร้อนในตอนกลางวัว แต่ให้ได้แดดในตอน
เช้าและตอนเย็นจะส่ องผ่านช่วยฆ่าเชื้อโรค
กรณี ที่มีพ้นื ที่ขนาดใหญ่ เช่นเกษตรกรที่เลี้ยงแบบ
ฟาร์มใหญ่ มีการทําคอก 2 ส่ วน คือบริ เวณส่ วนร่ ม และ
ส่ วนกลางแจ้ง เพื่อโคจะได้รับอากาศที่ดี ถ่ายเทตลอดเวลา
จะส่ งผลให้โคมีความแข็งแรง
3) การทําหลังคาโรงเรื อน เสา และรั้วกั้นสามารถ
เลือกใช้วสั ดุที่เหมาะกับงบประมาณที่มี เกษตรกรต้นแบบ
มีท้ งั การใช้วสั ดุที่ใช้เป็ น หลังคากระเบื้อง และ สังกะสี แต่
กรณี เป็ นหลังคา สังกะสี ควรให้ชายล่างหลังคาสู งจาก
พื้นดินประมาณ 250 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศภายในคอก
ในฤดูร้อนร้อนมาก
4) เสาโรงเรื อนที่ใช้ มีทาํ จากไม้เนื้อแข็ง ไม่ไผ่ ไม้
สน และเสาเหล็ก และคอนกรี ต ส่ วนรั้วกัน สามารถทําด้วย
วัสดุต่าง เช่น ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไผ่ เหล็ก โดยการเลือกใช้ตอ้ ง
คํานึงถึงการรับแรงกระแทกจากโคไว้ดว้ ยการป้ องกันการ
พังของคอก และการชนของโคที่อาจชนคอกเกิดการ
บาดเจ็บ กรณี เป็ นเกษตรกรรายย่อย จะใช้ไม้เป็ นวัสดุทาํ
คอก กรณี กรณี ที่มีพ้นื ที่ขนาดใหญ่ เช่นเกษตรกรที่เลี้ยง
แบบฟาร์มใหญ่ ใช้เหล็กกั้นทําคอกเพื่อความแข็งแรง
5) พื้นที่ใช้ทาํ โรงเรื อน เกษตรกรมีการทํา สองแบบ
คือ ทําคอกเป็ นเป็ นพื้นดินซึ่งใช้งบประมาณไม่มากนัก
หรื อ ทําคอกพื้นคอนกรี ต ซึ่งเป็ นโรงเรื อนมาตรฐานตาม
หลักวิชาการ ทั้งนี้ข้ ึนกับงบประมาณ ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
ซึ่งทั้งสองประเภทมีดี และ ข้อจํากัดที่แตกต่างกัน คือ
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สําหรับการเลี้ยงโค
ขุน(ต่อ)

วิธีการปฏิบตั ิ
กรณี เป็ นพื้นดิน งบประมาณจะถูก แต่มีขอ้ จํากัด คือ
พื้นดินจะแฉะชื้น จากมูลโค ปั สวะโคที่ถ่ายลงไป ส่ งผลให้
เรื่ องของสุ ขอนามัย และโคจะไม่ชอบนอนเนื่องจากไม่
สบายตัว วิธีแก้ คือ นําแกลบเททับพื้นเพื่อให้ดินแห้ง และ
หมัน่ ทําความสะอาด
กรณี เป็ นพื้นคอนกรี ต จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า
พื้นดิน แต่การดูแลทําความสะอาดจะง่ายกว่า การเทพื้น
ควรให้มีความลาดเอียงเล็กน้อย ในช่วงตอนที่เทพื้นพอ
กําลังหมาด ให้ใช้ไม้กวาดก้านมะพร้าวกวาดให้เป็ นร่ อง
เล็กน้อย เพื่อป้ องกันไม่ให้โคลื่นล้ม และต้องหมัน่ ทํา
ความสะอาดทุกวัน
6) การสร้างคอกต้องมีรางอาหาร นํ้า ให้ได้กิน
ตลอดเวลา รางอาหารมีได้ท้ งั แบบรางยาว หรื อ เป็ นราง
เฉพาะช่องแต่ละตัว ความสู งประมาณ 60 เซนติเมตร กว้าง
ประมาณ 90 เซนติเมตร ต้องไม่แคบเกินไป จะมีปัญหา
เรื่ องสู ญเสี ยอาหารตกหล่น อ่างนํ้า วางอยูน่ อกคอกแล้วทํา
ช่องให้โคโผล่หวั ออกไปดื่มนํ้าได้ ขนาดของอ่างนํ้าควร
คํานวณให้สามารถ บรรจุน้ าํ ได้พอเพียงสําหรับโคทุกตัว
ในคอก โค 1 ตัวดื่มนํ้าวันละ 20-30 ลิตร หรื อคิดง่ายๆที่โค
หนึ่งตัวต้องการนํ้าประมาณวันละ 5-10 เปอร์เซ็นต์ ของ
นํ้าหนักตัว
6 . ก า ร ขุ น แ ล ะ 1.อาหารในการเลี้ ยง
อาหารที่ใช้เลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ เป็ น
ระยะเวลาในการขุน ขุน
ประเภทอาหารตามหลักการเลี้ยงโคขุนทางวิชาการ
โดยทัว่ ไป แบ่งเป็ น สาม ประเภทหลักๆ คือ
1) อาหารหยาบ หมายถึงอาหารที่มีเยือ่ ใยสู ง ใช้
ทั้ง หญ้าสด ฟาง และหญ้าพันธุ์ดีที่เกษตรกรใช้เลี้ยงโค
ได้แก่ หญ้ารู ซี่ หญ้ากีนีสีม่วง หญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง
หญ้ าอะตราตัม โดยเกษตรกรจะมีพ้นื ที่ลูกแปลงหญ้าเอง
และ นําฟางที่ได้จากการทํานา มาใช้ในการเลี้ยงโค
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6 . ก า ร ขุ น แ ล ะ 1.อาหารในการ
2) อาหารข้น หมายถึงอาหารที่ไม่มีเยือ่ ใย เน้นให้
ระยะเวลาในการขุน เลี้ยงขุน (ต่อ)
โปรตีน แก่สตั ว์เลี้ยง ได้แก่ พวกรํา ปลายข้าว ใบ กระถินป่ น
(ต่อ)
มันเส้นซึ่งเกษตรกรนิยมซื้ออาหารข้นแบบอัดเม็ด เพราะ
เวลาสัตว์กินจะไม่ฟุ้งกระจาย ไม่เข้าจมูกเข้าตาโค และยังมี
กากปาล์ม เมล็ดทานตะวัน ข้าวโพด ปลาป่ น ช่วยให้โปรตีน
กับโค
3) อาหารเสริ มเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
คือ การให้ กากนํ้าตาล เพื่อให้เกิดไขมันแทรกเนื้อดี ช่วยย่อย
อาหารหยาบ ช่วยให้ได้ไขมันแทรกเนื้อดีทาํ ให้เนื้อนุ่ม และ
การให้ แร่ ธาตุกอ้ น การขุนวัวเป็ นการเลี้ยงแบบขังยืนโรง
จําเป็ นต้องเสริ มแร่ ธาตุกอ้ น เพื่อให้ขาและกระดูกแข็งแรง
เกษตรกรจะแขวนก้อนแร่ ไว้ในคอก เพื่อให้โคเลียกินเองได้
ตลอดเวลา
2.การผสมสู ตร
เกษตรกรจะยึดหลัก อาหารที่จะใช้ขนุ ต้องเป็ นสู ตร
อาหารที่เน้นพลังงาน คือเน้นโปรตีนสู ง โคเมื่อได้พลังงาน
อาหาร
เยอะ แต่จาํ กัดพื้นที่การเคลื่อนไหว จะเกิดการสะสมเป็ น
ไขมัน แทรกอยูใ่ นเนื้อ วัตถุดิบอาหารส่ วนใหญ่จะมีรํา มัน
เส้นเป็ นส่ วนประกอบ หลักการการผสมวัตถุดิบโดยทัว่ ไป
เริ่ มจากการคํานวณ โปรตีนวัวขุน ต้องได้โปรตีนร้อยละ 12
เกษตรกรจะเทียบว่า ใน 100 กิโลกรัม จะได้โปรตีนจาก
วัตถุดิบใดได้บา้ ง เช่น ปลาป่ น รํา มันเส้น ใบมัน กากปาล์ม
หรื อ ทานตะวัน จากนั้นที่เหลือเป็ นพลังงาน ใส่ ให้ครบ 100
หลักๆคือหาวัตถุดิบที่มนั หาง่าย และให้โปรตีนได้
สําหรับวิธีการผสมอาหารมีความต่างกันขึ้นอยูก่ บั
เกษตรกรแต่ละราย กรณี เกษตรกรรายย่อย อาหารข้นจะมี
ทั้งการหาวัตถุดิบ และนํามาผสมด้วยตัวเอง มีเครื่ องบด และ
ผสม ขนาดเล็กในครอบครัว รวมกับการซื้ออาหารเม็ดจาก
สหกรณ์ที่เกษตรกรเป็ นสมาชิก เนื่องจากสะดวก และมีการ
กําหนดอัตราส่ วนโปรตีนในอาหารที่ชดั เจน
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ตารางที่ 11 ความรู ้และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ (ต่อ)
ขั้นตอน
ความรู้ ทใี่ ช้
6 . ก า ร ขุ น แ ล ะ 2.การผสมสู ตร
ระยะเวลาในการขุน อาหาร (ต่อ)
(ต่อ)

วิธีการปฏิบตั ิ
กรณี เกษตรกรฟาร์มขนาดใหญ่ มีการจ้างแรงงาน
ผสม มีเครื่ องผสมแบบใหญ่ และมีการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การคํานวณสู ตรผสมอาหาร และใช้เทคนิคการใช้วตั ถุดิบ
หลายชนิด เช่น ผสมวัตถุดิบ 7-8 อย่าง แต่ใช้อย่างละ
ปริ มาณน้อย ไม่เกิน 8 เปอร์เซนต์ เพื่อกรณี วตั ถุดิบ
บางอย่างขาดตลาด หรื อ มีราคาสู งขึ้น เมื่อผูเ้ ลี้ยงงดการใส่
วัตถุดิบนั้นลงไปในอาหาร จะทําให้ไม่ส่งผลต่อ
ความคุน้ เคยในการกินอาหารและระบบการย่อยของโค
เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนั้น การผสมอาหาร จะแตกต่างกัน หา
วัตถุดิบมาได้จากในแต่ละพื้นที่ เช่นเกษตรกรทางภาคใต้
จะใช้ กากปาล์ม กับมันเส้นเป็ นหลัก กากปาล์มที่
เกษตรกรใช้ มี2 อย่าง คือ กากปาล์มแบบหนีบ กับ กาก
ปาล์มแบบสกัดนํ้ามัน ต่างกันที่กาํ มะวิธีในการเอานํ้ามัน
ออก ที่ไม่ใช้แบบใดแบบหนึ่งเพราะ จะมีความน่ากินน้อย
และ ปริ มาณบางทีมนั หายาก ต้องเอาทั้งสองแบบมา
รวมๆกัน
สําหรับสู ตรอาหารเสริ ม คือ กลุ่มเกลือแร่
เกษตรกรมีการผสม คือนํา วิตามิน แร่ ธาตุ เป็ นเกลือทะเล
ผสมกับกระดูกสัตว์กระดูกป่ นจากโรงงาน โดยใช้สดั ส่ วน
เกลือทะเล 20 (กิโลกรัม) กระดูกป่ น 10 กิโลกรัม แร่ ธาตุ 1
กิโลกรัม คลุกใส่ ให้โคเลียกินตามชอบใจ กินตลอด
3 . ก า ร คํ า น ว ณ
การคํานวณปริ มาณอาหารในแต่ละวันจากนํ้าหนัก
ปริ ม าณอาหาร และ ตัวแล้ว แบ่งปริ มาณอาหารออกเป็ นครึ่ งเช้า และ เย็น ใน
วิธีการให้อาหาร
การคํานวณ ปริ มาณอาหาร คํานวณแบบ ประมาณการ
ดังนี้ 1) เกษตรกรใช้การคํานวณนํ้าหนักโค อย่างง่าย โดย
การวัดความยาวเป็ นนิ้ว คูณ รอบอก เป็ นนิ้วสองครั้ง แล้ว
หารด้วย 300 จะเป็ น นํ้าหนักปอนด์ เอามา หารด้วย 2.24
จะได้ นําหนักตัวเป็ น กิโลกรัม แล้วนําไปคํานวณปริ มาณ
อาหารข้น และ อาหารหยาบต่อวัน
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ตารางที่ 11 ความรู ้และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ (ต่อ)
ขั้นตอน
ความรู้ ทใี่ ช้
วิธีการปฏิบตั ิ
6 . ก า ร ขุ น แ ล ะ 3. การคํานวณปริ มาณ
2) การคิดปริ มาณอาหารต่อวัน มีการปฏิบตั ิที่
ระยะเวลาในการขุน อาหาร และวิธีการให้ สอดคล้องกัน คือ ปริ มาณอาหารข้น ต่อวัน เท่ากับ นํ้าหนัก
(ต่อ)
อาหาร (ต่อ)
ตัว คูณ ด้วย 1 – 1.5 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนอาหารหยาบ คือ ฟาง
ต่อวัน เท่ากับ นํ้าหนักตัว คูณ ด้วย 2 – 3 เปอร์เซ็นต์ หญ้า
สด ต่อวัน เท่ากับ นํ้าหนักตัว คูณ ด้วย 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าให้
อาหารข้นแล้ว ให้ลดหญ้าสด เหลือ 4 เปอร์เซ็นต์ต่อวันได้
เช่น ถ้า วัวหนัก 300 กิโล อาหารข้น 1 เปอร์เซ็นต์กค็ ือ 3
กิโลต่อวัน ก็ให้เช้า1.5 กิโล เย็นให้อีก 1.5 กิโล ฟาง 3
เปอร์เซ็นต์ ก็คือ 9 กิโลต่อวัน หญ้าสด 4 เปอร์เซ็นต์ก็ 12
กิโลกรัมต่อวัน
3) การดูปริ มาณอาหารที่เหมาะสมกับโคในแต่ละวัน
ดูวา่ จากที่เราให้กี่กิโลกรัม แล้วให้สงั เกตการณ์กินอาหาร
ของโค ในแต่ละรอบ หากโคกินหมดเกลี้ยง หรื อมีอาการ
แยกรางอาหารของโคข้างๆ แปลว่า เราให้นอ้ ยเกินไป แต่
หาก การกินจนเหลือ คือ ติดเลียๆราง เช่น ถ้าให้อาหารตอน
เย็น พอตอนเช้ามีอาหารเหลือติดรางนิดหน่อย แสดงว่า
ปริ มาณอาหารเราให้ช่วงเย็นเหมาะสม การเพิ่มลดแต่ละครั้ง
เกษตรกรจะเพิ่ม หรื อลดครั้งละ ครึ่ งกิโลกรัม เพื่อหาความ
เหมาะสม
4) ลําดับการให้อาหารโคขุน เกษตรกรจะให้โคกิน
อาหารข้นหมดก่อน จึงให้กินฟางหรื อหญ้า เพราะโดย
ธรรมชาติโคจะชอบกินหญ้า ถ้าให้ฟางหรื อหญ้าก่อน จะทํา
ให้ววั กินอาหารข้นไม่หมด หรื อไม่กินเลย โคจะโตช้า
ในกรณี โคที่เพิ่งนํามาเลี้ยงหรื อเริ่ มขุนในครั้งแรกซึ่งเป็ นโค
ที่ยงั ไม่เคยหรื อคุน้ กับการกินอาหารข้น มีวิธีการการปฏิบตั ิ
มีดงั นี้ คือ เริ่ มจากให้กินฟางก่อน เริ่ มต้นให้ฟางเยอะหน่อย
แล้วเริ่ มลดปริ มาณฟางลง เริ่ มให้อาหารข้น จนกว่าโคจะเริ่ ม
กินอาหารข้นได้เต็มที่
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ตารางที่ 11 ความรู ้และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ (ต่อ)
ขั้นตอน
ความรู้ ทใี่ ช้
วิธีการปฏิบตั ิ
6 . ก า ร ขุ น แ ล ะ 3. การคํานวณปริ มาณ 5) วิธีการให้อาหารและการคํานวณปริ มาณอาหารข้น และ
ระยะเวลาในการขุน อาหาร และวิธีการให้ อาหารหยาบที่จะให้ในแต่ละวัน เกษตรกรต้นจะปฏิบตั ิใน
(ต่อ)
อาหาร (ต่อ)
หลักการเดียวกัน คือ ให้อาหารเป็ นเวลา เช้า และ เย็น แต่
จะเป็ นเวลาอะไรแล้วแต่เกษตรกรแต่ละรายกําหนด ในเวลา
ที่สะดวก แต่ตอ้ งให้ตรงเวลาเดียวกันทุกวัน เช่น 8 โมง เช้า
กับ บ่าย 3 โมง ก็ตอ้ งเป็ นเวลานี้ทุกวัน เป็ นการหัดโคใน
การกินไปในตัว
6) ต้องนํ้าสะอาดมีไว้ให้โคกินตลอดเวลา เกลือแร่
ก้อนต้องมีไว้ ให้โคสามารถเลียได้ตลอดเวลา เมื่อให้อาหาร
ข้นและหญ้าเสร็ จแล้ว โคก็จะนอนพักผ่อน ในช่วงเวลานี้
จะเป็ นเวลาที่เกษตรกรจะทําการเดินตรวจสังเกตสุ ขภาพโค
แต่ละตัว
4.ระยะเวลาในการขุน
ระยะเวลาขุนโค โดยหลักทัว่ ไปจะมีความสัมพันธ์
กับช่วงอายุโค ถ้าขุนโคอายุนอ้ ยต้องใช้เวลามากกว่าการขุน
โคอายุมาก เช่น โคหย่านม ใช้เวลาขุนประมาณ 10 เดือน
แต่ถา้ เป็ นโคอายุ 1 ปี ใช้เวลาประมาณ 8 เดือน ดังนั้น จาก
อดีตที่ผา่ นมา เกษตรกรจะเลี้ยงกันในระยะเวลานาน เพื่อให้
ได้น้ าํ หนักและไขมันแทรกสู ง เช่น 12 เดือน 15 เดือน
บางครั้งนาน 18 เดือน
แต่พบว่า ในปัจจุบนั เกษตรกรต้องการขุนโคเร็ ว
ขึ้น เน้นการขุนโคระยะสั้นที่ไม่ใช้เวลานานมาก เกษตรกร
ที่เลี้ยงโคขุนต้องการรอบการขุนให้เร็ วขึ้น เพื่อให้ได้รายได้
กลับมาเร็ ว และประหยัดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงดู การเลี้ยง
ขุนใช้เวลาขุนเฉลี่ยที่ประมาณ 6 เดือน แต่ท้ งั นี้ นํ้าหนักตัว
ของโคจะต้องได้ตามมาตรฐานของตลาดรับซื้อ ซึ่ง
เกษตรกรส่ วนใหญ่ส่งตลาดสหกรณ์โคเนื้อคุณภาพสู ง
กําหนดให้มีน้ าํ หนักตัวไม่นอ้ ยกว่า 600 กิโลกรัมขึ้นไป
และหากเป็ นการเลี้ยงขุนเพื่อส่ งขายตลาดโรงเชือด
ทัว่ ไป ที่ไม่เน้นเกรดเนื้อคุณภาพ เกษตรกรจะใช้ระยะเวลา
ขุน อยูท่ ี่ 4 – 5 เดือน
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ตารางที่ 11 ความรู ้และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ (ต่อ)
ขั้นตอน
ความรู้ ทใี่ ช้
วิธีการปฏิบตั ิ
6 . ก า ร ขุ น แ ล ะ 5. การดูแลสุ ขอนามัย
การดูแลสุ ขอนามัยโคในขณะระยะขุน เกษตรกร
ระยะเวลาในการขุน ระยะขุน
จะสังเกตการณ์กินอาหาร อาการของโคแต่ละตัว โดยการ
(ต่อ)
เดินดูในทุกๆวัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะขุน เช่น ท้องเสี ย
อาจเกิดจากอาหาร เช่น เปลี่ยนอาหาร กินกากนํ้าตาลมาก
เกินไป กินเกลือมากเกินไป หรื ออาหารมียเู รี ยมากเกินไป
การมีบาดแผลที่อาจเกิดขึ้นได้จากการขวิดกันเองของ
โค โรคตาอักเสบ อาจเกิดจากมีการอักเสบมีเชื้อ โดยมี
แมลงหวี่ตอมจํานวนมากหากคอกสกปรก อาการเป็ นหวัด
ในหน้าฝน ที่สาํ คัญ อาการท้องขึ้น หรื อท้องอืด อาจเกิดจาก
ปริ มาณแก๊สในกระเพาะมากเกินไปจนระบายออกไม่ทนั
เนื่องจากโคกินหญ้าสดที่อวบนํ้ามากเกินไป และ โรคปาก
เท้าเปื่ อยของวัว การสังเกตอาการผิดปกติของโค เช่น
1) การสังเกตอาการผิดปกติจากแมลงหวี่ หรื อแมลงวันที่
ตอมโค หากมีปริ มาณมากผิดปกติ และ โคไม่แสดงอาการ
“สะดุง้ ” (หมายถึงผิวไม่สนั่ เผือ่ ไล่แมลงรบกวน) หากโค
นอนนิ่ง ตาแฉะ แปลว่าโคเริ่ มผิดปกติ
2) การสังเกตอาการท้องอืด หลังโคกินอาหาร หากดูทอ้ ง มี
ลักษณะกลมคล้ายลูกโป่ งผิดสังเกต แปลว่ามันมีลมในท้อง
เยอะ อันตราย ให้รีบสวนทวารเพื่อระบายลม
3) วัวที่เป็ นปากเท้าเปื่ อยจะไม่ทาํ ให้ววั ตาย แต่จะ
ทําให้ววั ไม่กินอาหาร หรื อ กินอาหารน้อยลงติดต่อกัน 7-8
วัน การสังเกตปากเท้าเปื่ อย จะมีอาการไอ สํารอกคล้ายมี
ก้าง หรื อ สิ่ งติดขวางในลําคอ จะมีไข้ นํ้าตาไหล นํ้ามูกไหล
ใบหูตะตก ลิ้นจะห้อย ฟองออกมา มีน้ าํ ลายยืด ดูไม่สดชื่น
ระยะต่อมาจากเริ่ มเป็ นแผลพุฟองที่ลิ้น ที่ปาก จะเริ่ มลงเป็ น
แผลที่กลีบตามไรกลีบจะอ้าออก และสังเกตแค่วนั ที่2 – 3
ตัวอื่นๆจะเริ่ มเป็ นอาการเดียวกัน แสดงว่า ติด ปากเท้าเปื่ อย
แล้ว ถ้าเป็ นแค่ไข้หวัดธรรมดา ตัวอื่นๆจะไม่เป็ น และจะ
ไม่มีการเป็ นแผลพุพอง
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ขั้นตอน
7.ผลพลอยได้จาก
การเลี้ยงโค

ความรู้ ทใี่ ช้

วิธีการปฏิบตั ิ
นอกจากขายโคขุนแล้ว เกษตรกรจะเก็บรวบรวม
มูลโค ไว้สาํ หรับเป็ นปุ๋ ยใช้เองในพื้นที่ หรื อขายให้กบั ผูร้ ับ
ซื้อนําไปใช้ประโยชน์ต่อการเพราะปลูกพืชอื่นๆ เช่น ข้าว
ไร่ มนั สําปะหลัง ยางพารา สวนปาล์ม หรื อ เกษตรกรมีการ
ส่ งมูลโคที่ได้ เข้าสู่ โรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ ทําให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น

1.3 กระบวนการจัดการความรู้ ของเกษตรกรต้ นแบบ และ ผลของกระบวนการจัดการความรู้ทเี่ กิดขึน้
กระบวนการจัดการความรู้ของเกษตรกรต้ นแบบผู้เลีย้ งโคขุนทีป่ ระสบความสํ าเร็จ
ผลการวิเคราะห์
ภาพรวมของกระบวนการจัดการความรู ้ที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร
ต้นแบบ ทั้ง 5 ราย พบว่า กระบวนการจัดการความรู ้ที่เกิดขึ้น มีข้นั ตอนที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง และ มีวิธีการ
ที่สอดคล้องกันในแต่ละบุคคล ที่มีจุดเริ่ มต้นจากการมีเป้ าหมายหรื อความต้องการเฉพาะ ของแต่ละ
บุคคล นําไปสู่ ข้นั ตอน และวิธีการการจัดการความรู ้ในระดับบุคคล ที่สรุ ปแบ่งออกได้เป็ น 6 ขั้นตอน
คือ ความต้องการความรู ้ของเกษตรกร การค้นหาความรู ้ การสร้างความรู ้ การใช้ความรู ้ การจัดเก็บ
ความรู ้ และ การถ่ายทอดความรู ้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความต้ องการความรู้ของเกษตรกร
ความต้องการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ พบว่า จะเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยที่ส่งผลกระตุน้ ให้
เกษตรกรเกิดความต้องการข้อมูล ความรู ้ใหม่ๆ เพื่อนํามาปฏิบตั ิ แบ่งออกได้เป็ น ปัจจัยภายใน คือ
สาเหตุจากเกษตรกร และ ปัจจัยภายนอก คือ สภาวะหรื อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ปัจจัยภายใน คือ เป็ นความต้องของเกษตรกรโดยตรง ที่ทาํ ต้องการข้อมูลความรู ้เพื่อนํามาสู่
การเปลี่ยนแปลงตนเองและครอบครัว ซึ่งพบว่าการเพิม่ รายได้ในครัวเรื อนเป็ นความต้องการหลักของ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ และ พบสาเหตุอื่นที่เป็ นความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น 1) การได้รับ
ผลกระทบทางลบจากการประกอบอาชีพเดิมที่ทาํ อยู่ เช่น การเกิดปัญหาด้านสุ ขภาพ ของเกษตรกร
ต้นแบบคนที่3 และ คนที่ 4 การเกิดความเสี ยหายในการเพาะปลูกจากภัยธรรมชาติ ของเกษตรกร
ต้นแบบคนที่ 5 2) เมื่อเกษตรกรมีการสังเกตเห็นตัวอย่างที่น่าสนใจ เป็ นเหตุให้เกษตรกรเกิดข้อสงสัย
และนํามาสู่ การแสวงหาคําตอบได้ เช่น เกษตรกรต้นแบบคนที่ 4 ที่สงั เกตเห็นการใช้มนั สําปะหลังใน
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การเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศ และ 3) ความต้องการความรู ้เพื่อการยกมาตรฐานการเลี้ยงการทําฟาร์ม
เพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ในรู ปแบบบริ ษทั ที่ชดั เจน พบในเกษตรกรที่มีฟาร์มขนาดใหญ่ และ มีเงินลงทุน
เช่น เกษตรกรต้นแบบคนที่ 4 และ คนที่ 5
ปั จจัยภายนอก หมายถึง เป็ นความต้องการของเกษตรกรที่เกิดขึ้น เมื่อมี สภาวะหรื อเหตุการณ์
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร คือ เรื่ องของการตลาดและต้นทุนที่
เปลี่ยนแปลง เช่น การขาดแคลนแม่พนั ธุ์โค ราคาโคมีชีวิตและราคาอาหารโคเพิ่มสูงขึ้น วัตถุดิบอาหาร
วัวขาดแคลนในบางช่วงเวลา ปริ มาณความต้องการเนื้อโคคุณภาพไม่เพียงพอ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความต้องการข้อมูล ความรู ้ใหม่ๆ เพื่อการปรับตัวของเกษตรกร ซึ่ง ประเด็นความรู ้ ที่เกษตรกรต้องการ
จึงเป็ นความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์มและสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยง และ การเลี้ยงแม่
พันธุ์โคที่เกษตรกรเรี ยก “การเลี้ยงโคต้นนํ้า” เพื่อแก้ปัญหาโคขาดแคลน และมีราคาแพง
2. การค้ นหาความรู้
การค้นหาความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ พบว่า เกษตรกรมีแหล่งความรู ้ และ วิธีการที่ช่วยให้ได้
ข้อมูลความรู ้ ดังนี้
แหล่ งความรู้ แหล่งความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 ราย แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
ประเภทบุคคล ประเภทหน่วยงาน และ ประเภทสื่ อ
แหล่งความรู้ ประเภทบุคคล เป็ นความรู ้ที่จากคนในครอบครัวและเครื อญาติ ของเกษตรกรเอง
เช่ น บิ ดามารดา ภรรยา พี่น้อง โดยการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ส่งต่อให้รุ่นลูก รุ่ นหลานผ่าน
วิธีการสอนในลักษณะให้เรี ยนรู ้และลงมือทํา ทําควบคู่กนั ไปจนเกิดทักษะประสบการณ์ ดังตัวอย่าง
บุตรชายเกษตรกรต้นแบบคนที่ 3 และ เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า
“ จากรุ่นพ่อ เลีย้ งโคแม่ พันธุ์ เน้ นการซื ้อมาขาย เลีย้ งแม่ พันธุ์เป็ นหลัก แกเป็ น นายฮ้ อย ด้ วย อาทิตย์
นึงก็เลีย้ งไว้ 30 20 แม่ จนเริ่ มหั นมาเลีย้ งขุน พ่ อเค้ าก็ลองเปลี่ยนปรั บเอาเองแหละ เราก็เริ่มช่ วยพ่อดู
วัวตั้งแต่ อยู่ ป.6 ให้ ช่วยงาน สอนซื้อสอนขาย สอนเลีย้ ง ต้ องเป็ น จะได้ กาํ ไร”
(บุตรชายเกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
“พ่ อผมเป็ นครู มาก่ อน แกชอบเรี ยนรู้ รู้ อะไรก็มาบอก อย่ างวัวนี ้ แกไปฟั งมา ม.เกษตร ปศุสัตว์ คน
รู้ จัก ก็มาสอนผมต่ อ ลองทํากัน...” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่4)

และ แหล่งความรู ้ประเภทบุคคล ที่มาจาก คนรู ้จกั ของเกษตรกร เช่น เพื่อนเกษตรกร พ่อค้าวัว
เจ้าหน้าที่ปศุสตั ว์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ นักวิชาการ อาจารย์ หรื อเป็ นบุคคลที่เกษตรกรเห็นว่า สามารถ
พูดคุย ปรึ กษาหารื อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของเกษตรกรได้ และต้องอาศัยปัจจัยความ
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ไว้วางใจ การมีสายสัมพันธ์ส่วนบุคคลอันดีต่อกัน ดังตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบคนที่ 5 กล่าวว่า “ ที่
ฟาร์ ม แต่ ก่อนเริ่ มเลีย้ งใหม่ ๆไม่ ร้ ู ว่ าเป็ นอะไร สังเกตดูไปเรื่ อย อย่ างวัวป่ วย พอเห็นเริ่ มติดต่ อไปตัวที่สาม ที่ สี่
ก็ต้องรีบแจ้ งไปทีก่ รมปศุสัตว์ เพือ่ ให้ เข้ ามาดู นี่หล่ ะ เราก็ได้ ความรู้ไปด้ วย เค้ ามาแนะนํามาบอก เราก็ร้ ู
เพิม่ ขึน้ ”

ความรู ้จากแหล่งความรู ้ประเภทบุคคล ส่ วนใหญ่จะเป็ นความรู ้แบบภูมิปัญญา คือมีการปฏิบตั ิ
สื บต่อมาเป็ นประจํา เป็ นเทคนิ ควิธีการแบบชาวบ้าน ที่ทาํ ง่ายๆ มีหลักการง่าย และอาจมีเป็ นความรู ้
ตามหลักวิชาการที่นาํ มาร่ วมปฏิบตั ิ หรื อ ปรับใช้แล้วเห็นผลดี เป็ นประสบการณ์ตรงของผูท้ ี่บอกเล่า
ตัวอย่าง เกษตรกรต้นแบบคนที่3 และ คนที่ 5 กล่าวว่า
“การฉีดยาวัวนี่ไม่ เคยอบรม พ่อจับฉีดเลย เราก็ดูตามนํ้าหนักวัวตามใบทีเ่ ค้ าเขียนให้ มา เราก่ ะ
นํ้าหนักวัวถูกอยู่ ก็ใช้ นํ้ายาตามนั้น พ่อก็ไม่ ได้ เรียน ถามร้ านยา เค้ าก็สอนมายาตัวนี้สิดี ฉี ดไปที่ต้น
คอ เราก็ลองเลย คิดว่ าวัวเป็ นของเราเอง ถ้ ามันตายก็ไม่ เป็ นไร.. ก็ทาํ มาเรื่ อยๆ ยา 1 ซี ซี ต่ อ นํา้ หนัก
5โล เค้ าก็เขียนให้ มา ลูกพ่ อก็สอนฉี ดมาตั้งแต่ ป.5 ป.6 พ่ อก็ฉีดมาเรื่ อย แรกๆก็มียาเกินขนาด แต่ ที่ทาํ
มาไม่ เคยถึงตาย” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
“ ... เรารู้ เรื่ องสายพันธุ์ ดูง่าย ถ้าเป็ นเกษตรกรทัว่ ไป การดูสายพันธุ์ทดี่ ใี ห้ สังเกตลักษณะวัวภายนอก
คือหู อย่ าให้ ยาว อย่ าให้ มีแต่ โหนกมาก หรือใหญ่ มาก คือ ถ้าหูยาวมาก โหนกมาก หรือใหญ่ มาก แสดง
ว่ า มีสายพันธุ์บรามันห์ มีเลือดเมืองร้ อนสูงเกินไป ขนอย่ าให้ ยาวมากเกิน (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)

นอกจากนั้น พบว่า เกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 ราย มีช่องทางหลักในการติดต่อกับแหล่งความรู ้
ประเภทบุคคลบุคคล คือ การใช้โทรศัพท์ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่าย และพบว่า
ปั จจุบนั มีการใช้ Social Network ได้แก่ โปรแกรมคุย Line และ Face Book ดังที่พบในเกษตรกร
ต้นแบบ คนที่2 และ คนที่5
แหล่ งความรู้ ประเภทหน่ วยงาน เป็ นความรู ้ที่มาจากหน่ วยงานภาครัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ ปศุ
สัตว์จงั หวัด ที่มีบทบาทในการส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคของเกษตรกร สหกรณ์ปศุสัตว์ ที่เป็ น
แหล่งรับซื้อ และผลิตเนื้ อโคขุนภาพ หรื อ สถาบันการศึกษา ที่มีการเรี ยนการสอน การวิจยั เกี่ยวข้องกับ
สาขาปศุสตั ว์ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ
ความรู ้ ที่ได้ ส่ วนใหญ่เป็ นความรู ้ ตามหลักวิชาการ ที่ตอ้ งการส่ งเสริ มเผยแพร่ ให้เกษตรกร
นําไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงความรู ้ในลักษณะที่มีเกษตรกรปฏิบตั ิแล้วได้ผลดีเป็ นที่ยอมรับของ
หน่วยงานต่างๆให้เป็ นตัวอย่างที่ควรเผยแพร่ ดังตัวอย่าง เกษตรกรต้นแบบต้นที่ 1 และ คนที่ 3 กล่าวว่า
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“ ความรู้ เหล่ านี ้ ก็คือ หนึ่งจากทีเ่ ราได้ เจอฟรังซัวร์ ผมเข้ าเป็ นสมาชิกใหม่ ๆ เพิ่นสอน บอกก่ ะ
หลักการที่ต้องรู้ แล้ วก็ได้ ความรู้ จากพวกราชภัฏ แล้ วก็ ม.เกษตร เกษตรสกล แต่ ทีแรกน่ ะบางเขนน่ ะ
เป็ นนิสิต ที่เพิ่นมาอยู่ แล้ วก็อาจารย์ เค้ าก็ตามมา เค้ าก็มาแนะนําเรา” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ สมัยก่ อน เราเลีย้ งพวกแม่ พนั ธุ์ อยากผสมเทียมเป็ น ตอนนั้น มีอาจารย์ ที่ ม.ขอนแก่ น ก็มาอบรมให้
สอนให้ เกษตรกรทําเป็ นเองยิง่ ดี เราซื ้อแม่ ววั มาทดลองทํา สอนอยู่สองสามวัน เค้ าให้ เราเตรี ยม แม่
วัวไว้ ลองตัว เตรี ยม มดลูกวัวที่มนั เชื อดแล้ วมาสองอัน เอาไว้ ให้ ลองจกลองล้ วง สอนให้ ทาํ เลย ตอน
นั้นก็ยงั ไม่ กล้ าทําจริ งรู้ สึ กว่ ายังไม่ ผ่าน ก็พอดีมีการอบรมผสมเทียม 1 อาทิตย์ ที่ ขอนแก่ น เป็ นของ
ส.ส.จังหวัดจัด เราก็ไปอบรม มีแม่ วัวเยอะเราทําสอดปื นผสมเทียมเข้ าไปในมดลอง ถ้ าผ่ านจะสอด
ง่ าย ถ้ าไม่ ผ่านมันจะติดๆ เราทําเปรี ยบเทียบจนเรารู้ แล้ ว ผ่ านการอบรม ก็ได้ เป็ นหมอผสมเทียมด้ วย”
(เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)

แหล่งความรู้ ประเภทสื่ อ เป็ นความรู ้ที่เกษตรกรได้รับมาจากการเปิ ดรับสื่ อที่เกษตรกรมีความ
พร้อมและ เข้าถึง ส่ วนใหญ่ จะเป็ นประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ ตํารา วารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลี้ยงโคเนื้อโคขุน ดังตัวอย่าง เกษตรกรต้นแบบต้นที่ 2 คนที่3 และ คนที่ 5 กล่าวว่า
“พีน่ ี่อ่าน หาอะไรอยู่เรื่อยๆ จาก เอกสารอ่ านบ้ าง จริงๆ พวกนิตยสารทางการเลีย้ งวัว ปศุสัตว์ อะไร
ส่ วนใหญ่ จะมาสัมภาษณ์ เราขอข้ อมูลจากเรามากกว่ า เราซื้ออ่ านเหมือนกัน แต่ ส่วนใหญ่ เจ้ าทีเ่ ค้ าลง
หนังสือทีอ่ ื่นจะเป็ นการแชร์ ประสบการณ์ นะ คือ เล่ าเรื่องของเค้ าให้ ฟัง เราก็จะได้ เทคนิคจากเค้ าบ้ าง
มันไม่ ใช่ เชิ งวิชาการ หรื อ การทดลองเก็บข้ อมูลทางวิชาการอะไรมากนัก ส่ วนใหญ่ จะเป็ นเทคนิค
ทั่วๆไปซึ่ งไม่ ใช่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ …..จะมีจากนิตยสาร หนังสือ เป็ นหลักด้ วย รายการโทรทัศน์ เอง มี
บ้ างอยู่แต่ น้อยมาก เพราะส่ วนใหญ่ มันจะออกรายการเป็ นช่ วงเวลา ที่น้อย เราเองก็ดูไม่ ทัน ไม่ ว่างดู
และรายการโทรทัศน์ จริ งๆอย่ างข่ าวเกษตร ก็แทบไม่ มีรายละเอี ยดอะไรให้ เท่ าไหร่ ข่ าวการเกษตร
ให้ เวลาน้ อยมาก เราฟั งไม่ ร้ ู เรื่ องนะ เพราะเวลาแค่ นาที สองนาทีเราไม่ ได้ เข้ าใจอะไรเท่ าไหร่”
(เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“ หลังๆไม่ ค่อยได้ ไปอบรมอะไรนัก มีข้อมูลมาบ้ าง ส่ วนใหญ่ จาก ปศุสัตว์ มีแผ่ นพับ หนังสือมาให้
บ้ าง ก็ได้ อ่านอยู่ พวกเอกสารตํารา หนังสือเกีย่ วกับปศุสัตว์ เราก็ซื้อมาอ่ านเรื่อยๆ ถ้าเราเจอประจํา
ข้ อมูลจากพวกหนังสือ ส่ วนใหญ่ เราก็ดูอยู่ แต่ บางทีเค้ าก็ทาํ ไม่ เหมือนเรา บางอันก็ดูน่าสนใจ แต่ เรา
รู้ สึ กว่ าเราทําได้ ดีอยู่แล้ ว อย่ างลูกคนโตที่เป็ นอาจารย์ เทคโนโลยี ชี วภาพ สารคราม ก็เอาหนังสือ
วารสาร ข้ อมูลมาบอก มาเล่ า พ่ อก็ว่า มันก็ไม่ เหมือนเราทํา” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
“ ข้ อมูลทางช่ องทางอื่นส่ วนใหญ่ จากเอกสาร เช่ นวารสารไทยคาวบอก วารสารออสเตเรียนบรามัน
บรามันนิวส์ เราเป็ นสมาชิกอยู่ ในฐานะนายกสมาคมโคขุน อเมริกาบรามันเจอนัล ของอเมริกา
หนังสือสัตวบาล ของสมาคมสัตวบาล หนังสือของม.เกษตร ส่ วนข่ าวสารทางทีวี มันมีบ้าง แต่ มัน
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ฉาบฉวย หลังๆเอกสารก็รับมาอ่ านกันทุกคน ทีผ่ ่ านมาเนื้อหามีบ้างทีเ่ ราเอามาใช้ ประโยชน์ เช่ นเรื่ อง
โรค เรื่ องอาการที่เราก็ลองเอามาสังเกตดู เทคนิคการจัดการเล็กน้ อยๆ...” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)

วิธีการเรียนรู้ เกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 ราย มีการเรี ยนรู ้จากการดําเนินวิถีชีวิตทัว่ ไป เช่น การ
พบปะการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันตามโอกาสต่างๆ เช่น ตามตลาดนัดซื้อขายโค ตามงาน
บุญในพื้นที่ หรื อ การแวะเยีย่ มคอกโคของเพื่อนบ้าน เพื่อสอบถาม หรื อ ขอคําปรึ กษา หรื อการ
สังเกตเห็นตัวอย่างที่อื่นๆแล้วเกิดความสนใจ ดังตัวอย่าง เกษตรกรต้นแบบคนที่1 คนที่2 และ คนที่3
กล่าวว่า
“เว้ ากัน ถามกันนีห้ ล่ ะ อย่ างเจอกันที่วัดนี่เพิ่นก็เว่ ากัน วัวใครเป็ นจะได๋ บ้ านใครจะตก จะขาย แวะไป
เบิ่งกันได้ อยู่ อย่ างเมื่อกีป้ ระธานกลุ่ม2 เพิ่นแวะมาก็จะให้ ไปช่ วยดูววั สมาชิ ก ”
( เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ แต่ ก่อนเราเลีย้ งโคเราไม่ เคยให้ กากเบียรเลยนะ แต่ วนั นึงเราไปซื้อวัวทีฟ่ าร์ มทีเ่ ราไปซื้อเค้ าใช้ กาก
เบียร คือ เราซื้อวัวเค้ า แล้ ว เราสังเกตุว่า วัวเค้ าตัวเล็กนะ แต่ นํ้าหนักวัวทีไ่ ด้ เยอะ คือ ปกติสมมุติเรา
ดูดั้วยตาเปล่ าก่ ะอยู่ที่400 กิโล พอเราไปชั่ง มันได้ 500กว่ า เราก็แปลกใจว่ า ทําไมนํ้าหนักดี เราชั่งอยู่
สามรอบนะ กลัวตาชั่วเสีย หรือเปล่ า ไปช่ างต่ างทีก่ ไ็ ด้ เท่ าเดิม เลยย้ อนกลับมาถามเค้ าทีฟ่ าร์ มว่ า วัว
คุณกินอะไร ทําไมนํ้าหนักดี เค้าก็บอกว่ ากินกากเบียร ซึ่งเป็ นเรื่องใหม่ ของเรามากตอนนั้น ไม่ เคยมี
ใครบอกเรามาก่ อน เราเลยขอซื ้อของเค้ ามาเลย มาทดลอง” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“ ได้ ข้อมูลหลายมา ก็มาจากคนทีต่ ลาดทีเ่ ค้ าเลีย้ ง แล้ วมาซื ้อวัว นัดโคกะบือ เค้ าบอกต่ อมาให้ ฟัง นัด
มีสองจุด ที่อุบล สัมป่ อยน้ อย แยกอุทุมพร แยกยโสธร มีแทบทุกวัน แล้ วแต่ ที่เราจะเลือกไปหล่ ะ...
ต้ องรู้จกั หัดพูดจา คุย ถาม ต่ อรอง พอหลายๆครั้ งเราก็จะรู้ ตลาด จะไม่ ได้ ต้องหาตําราอ่ านที่ไหน”
(เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)

นอกจากนั้น เกษตรกรต้นแบบ มีการเรี ยนรู ้จากการเข้าร่ วมกิ จกรรมที่มีหน่ วยงานจัดขึ้นตาม
โอกาสต่างๆ เช่น การเข้าร่ วมประชุมสมาชิกสหกรณ์ประจําปี การเข้าโครงการอบรมสัมมนา หรื อเข้า
ร่ วมในโครงการวิจยั ของนักวิชาการ การเที่ยวชมงานวันเกษตรแห่ งชาติ งานนิ ทรรศการเผยแพร่
ความรู ้ การจัดการประกวดโค หรื อ การศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง ดังตัวอย่าง เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2
กล่าวว่า “ บอกเลยคนเราการเรี ยนมันไม่ มีที่สิ้นสุด เวลาเรามีการเข้ าประชุม เช่ น มีการสัมมนาเรื่ องการเลีย้ ง
โคเนื อ้ เนี๊ ย จะมีคนที่เค้ าจะแชร์ ประสบการณ์ กัน เค้ าจะเอาผู้เลี้ยงมาคุยกัน เช่ น ลุงคนนี้แกเลี้ยงเคยได้ เกรด 4
ลุงทํายังไง แกก็จะเล่ าให้ ฟัง มันก็เป็ นความรู้ ใหม่ สํ าหรั บเรา เช่ น เอากากเบี ยรเข้ ามาเสริ ม เอากากมันเข้ ามา
เสริ มนะ เอาลําอ่ อน มาใช้ มันจะเป็ นเทคนิคของแต่ ละคนที่เราก็ได้ ร้ ู เอามาลองปรั บใช้ ”
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3. การสร้ างความรู้
การสร้างความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ พบว่า มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกัน เริ่ มจากเมื่อได้ขอ้ มูล
ความรู ้มา เกษตรกรจะยังไม่เชื่อและปฏิบตั ิตามในทันที จะนํามาคิดเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์เดิม
ของตนที่เคยทํามาก่อน โดยการปรึ กษาหารื อร่ วมกับคนในครอบครัว ดูความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ของตนเอง ดูความน่าสนใจ แล้วจึงทดลองปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะยอมรับ หรื อ
หากยังไม่เห็นผลอาจมีการปรับวิธีการตามสภาพความพร้อมตนเองแล้วลองทําซํ้า
เมื่อเห็นผลจึงจะ
ยอมรับกลายเป็ นความรู ้ใหม่ของตัวเอง
นอกจากนั้นในบางเหตุการณ์จาการลองถูกลองผิดของ
เกษตรกรอาจมีการค้นพบความรู ้หรื อวิธีการปฏิบตั ิเกิดขึ้นโดยบังเอิญได้ ดังนั้น การสร้างความรู ้ของ
เกษตรกรต้นแบบ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
การเปรียบเทียบข้ อมูลความรู้ทไี่ ด้ มากับความรู้ เดิมทีต่ นมีอยู่
เมื่อเกษตรกรรับข้อมูลความรู ้ใหม่มา ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะไม่เชื่อในทันที จะมีการนํามาคุย
หารื อกับคนในครอบครัว เพื่อนเกษตรกรรายอื่น หรื อเจ้าเหน้าที่ เพื่อดูความเป็ นไปได้ ความคุม้ ค่าที่จะ
ปฏิบตั ิตาม หากปรึ กษาพูดคุยแล้ว พบว่า เป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิได้ยาก หรื อ ไม่เหมาะสมกับบริ บทสภาพการ
เลี้ยงของตนเอง ก็ไม่นาํ มาปฏิบตั ิ แต่หากพบว่า เป็ นข้อมูลที่น่าสนใจ มีแนวโน้มจะปฏิบตั ิได้
เกษตรกรจะนําข้อมูล ความรู ้น้ นั ไปทดลองลงมือทํา ดังตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบคนที่ 3 คนที่4 และ
คนที่ 5 กล่าวว่า
“ ก็ได้ ไปดูงานอยู่บ้างหลักๆเราก็ปรึ กษากันเองข้ อมูลในกลุ่มคนเลีย้ งวัว แล้ ว เราก็มาวิเคราะห์ เอง
ส่ วนใหญ่ ขึน้ กับความรู้สึกของเราเอง ดูว่าได้ ไม่ ได้ อย่ าง ที่ตาก กํานันเกษม เลีย้ งด้ วยสัปปะรด เอา
รดตักให้ กินเลย สะดวกแต่ บ่ได้ เอาเป็ นตัวอย่ าง ก็มีตากนี่ไปดูเรื่ องการใช้ เปลือกสัปประรถเป็ นอาหาร
กลับมาคุยกัน ตาเราทําไม่ ได้ เพราะอาหารมันวัตถุดิบไกล ทํายาก ของเค้ ามันหาง่ าย” (เกษตรกร
ต้ นแบบคนที่3)
“ ... แต่ เราฟัง เราว่ าเราตัดสินใจจากประสบการณ์ เราเองดีกว่ า คอกจะเล็กจะใหญ่ เราก็ลองผิดลอง
ถูกมา...คือรับฟังเค้ ามาบ้ างนะ แล้ วเราก็เอามาคิดว่ า บางทีมันก็ไม่ เหมือนกับทีเ่ ราคิด ก็กลับมาคุยกัน
ว่ าเราจะทําอย่ างทีเ่ ค้ าบอกมามัย๊ บางอย่ างคุยกันแล้ วไม่ เอาดีกว่ า แต่ บางทีกม็ ีคดิ ถ้าทําอย่ างทีเ่ ค้ าบอก
ได้ ผลเราก็ทาํ ไม่ ได้ กเ็ ลิก ลองทําดูก่อนว่ าจะเป็ นยังไง บางทีข้อมูลใหม่ เราได้ มา กลับสู้ เก่าเราไม่ ได้
อย่ างเรื่ อง ฟางหมัก ก้ อนแร่ กากเบียร มันก็ย่ งุ ยากในการจัดการ อ้ วนช้ าด้ วยมันไม่ เร็ ว พวกนีเ้ พิ่ม
ค่ าใช้ จ่ายเรา เราก็ไม่ เอา ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
“ วิธีเลีย้ งการนี่กม็ าจากประสบการณ์ หล่ ะ สะสมมาเรื่ อย อย่ างเราไปฟังสัมมนา เราก็ร้ ู ไปฟังฝรั่ง
มันเก่ งนะยอมรับ มาทํา ลองปรับ...อันไหนไม่ เข้ าใจ เราก็ถามพวกอาจารย์ นั่นหล่ ะ แต่ ถ้าตอบเราฟัง
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แล้ ว เราว่ าไม่ เข้ าท่ าเราก็ไม่ ทาํ ก็ยงั เฉยๆ ถามไปเรื่อย จนฟังเออ เข้ าท่ าน่ าจะเป็ นจริง น่ าเป็ นไปได้ ก็
ค่ อยมาลองทํา ลองทดลอง” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่4)
“ ไปดูงานแต่ ละทีก่ ลับมา ทุกครั้งจะกลับมาคุยกัน เลือก ทีเ่ ข้ ากับเรา เหมาะกับเรา ดูงานบางที่ก็ ดีนะ
แต่ เราไม่ ได้ ใช้ เช่ น บางที่ไปดู มีทาํ บ่ อหมักแก๊ ชชี วภาพ ดีนะ แต่ เรายังไม่ ทาํ เพราะเรามองว่ ายังไม่
จําเป็ น บางที่ไปดูเรื่ องคอกที่มนั ใหญ่ แต่ เลีย้ งวัวน้ อยตัว เราก็เอามาปรั บขนาดคอกเรา”
(เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)

ทดลองทําด้ วยตนเองเพือ่ ดูผลทีไ่ ด้
เมื่อเกษตรกรตัดสิ นใจนําข้อมูลหรื อความรู ้ที่ได้รับมาทดลองทํา เกษตรกรจะทําการทดลองใน
ลักษณะเปรี ยบเทียบผลจากการปฏิบตั ิแนวใหม่ กับ การปฏิบตั ิแบบเดิมที่เคยทํามา อาจมีการปรับวิธีการ
ขั้นตอนเพื่อให้เหมาะสมในทางปฏิบตั ิของตน แล้วลองทําซํ้า เพื่อดูความยากง่ายในการจัดการ ความ
คุม้ ค่า ด้านเวลา เงินทุน กับผลลัพธ์ที่เกิดจึงจะตัดสิ นใจว่าจะนําความรู ้ใหม่น้ นั มาใช้หรื อไม่ ดังตัวอย่าง
ที่เกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 คน กล่าวว่า
“ คือประสบการณ์ ของผมเอง เลีย้ งผิดเลีย้ งพลาด จากนั้นผมก็เออ เรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นแหล่ ะ ยอม
ทดลองสู ตรอาหารเอง เททิง้ ก็เยอะแยะ ทดลอง แล้ วก็บดั นี้ก็ ทางมหาลัยเค้ ามาบอก ตัวนี้บ่ได้ เด้ อ ตัว
นี้มันดิบมันเป็ นพิษ ต้ องเฮ็ดแนวนั้น ๆ น่ ะ ผมรู้แล้ วก็เอามาปรับใช้ ของผมเอง... เฮ็ดแนวได๋ เราไม่ ได้
เชื่อหมด ทดลองเอง ดร...(เอ่ ยชื่ อ) เฮ็ดมาให้ ผม ลาวเก่ ง ลาวจบด้ านวิศวการ ลาวก็มาบอกว่ าเลีย้ ง นั่น
ๆๆ แต่ ของผมก็เลีย้ งแบบของผม ทําสู ตรของ ดร.บ้ าง ทําสู ตรของเราบ้ าง ผมก็ว่าผมทําง่ ายกว่ า”
(เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ อาหารแต่ ละสู ตรก่ อนใช้ ทุกครั้งทีป่ รับ เราจะเอามาทดลองกับวัวเราก่ อน 4 ตัว ใช้ ได้ ผลมั๊ย กิน
เท่ าไหร่ โตเท่ าไหร่ คือ เราได้ ข้อมูลใหม่ ๆมา 1 ชุด เราจะเอามาลองทําดูก่อนกับวัวเรา เลือก 4 ตัว
เพราะ เป็ นเหมือน ทํา treatment 2 ตัวควบคุมดูเปรียบเทียบ เป็ นการทดลองเล็กๆ ดูผล ดูการเติบโต
แล้ วจดข้ อมูลไว้ ด้วย เช่ น วัวหนัก 350 กิโล กินนํา้ หนัก 1 เปอร์ เซ็นต่ อตัว กิน ฟางเท่ านี ้ กินหญ้ าเท่ านี ้
กินเสริ มตัวไหนเท่ าไหร่ มันถ่ ายมูลออกมาเท่ าไหร่ กินต่ อวันคิดเป็ นมูลค่ าเท่ านี ้ นํา้ หนักเพิ่มขึน้ เท่ านี ้
กําไรจากการกินอาหารกี่บาท และขีว้ ัวมาตกตัวละกี่กิโล ขีว้ ัว สดๆ กิโลละ บาท ขีแ้ ห้ งบ้ างไม่ แห้ ง
บ้ าง 1.50 ขีแ้ ห้ ง 2 บาท คิดเป็ นเงินออกมา ว่ ามูลสัตว์ เค้ าให้ เราออกมาเท่ าไหร่ วัวนํา้ หนักตัว 350 กิโล
ถ่ ายมูลออกมา วันละ 10.25 กิโล เราก็ชั่ง ทุก 24 ชั่วโมงเราก็ช่างตลอด ทําเป็ นเดือนๆ นี่คอื ศึกษาจาก
การปฏิบตั ิ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“ อย่ างเราไปซื ้อวัวที่ขอนแก่ น เราเห็นเขาเลีย้ ง เราก็ถาม แต่ ก่อนเค้ าบอกวัวขุนให้ กนิ เป็ นเวลา ให้
อาหารเป็ นเวลา กากเบียรอย่ างนี้ เราก็ลอง แต่ เวลาเราเอาไปทําเนือ้ แล้ ว คนเชื อดเค้ านํา้ หนักเนือ้ มัน
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ไม่ ดี เราก็คิดเองว่ าเพราะกากเบียร เพราะเวลาวัวมันอ้ วนขึน้ มาเนือ้ มันไม่ แน่ น ก็ลองกลับมาเลีย้ งใส่
กัน คือ ตัวนึงให้ กากเบียร อี กตัวนึงให้ อาหารข้ น อย่ างเลีย้ งชุดแรก 30 ตัวเราก็ให้ กากเบียร์ หมด พอ
ชุดที่สองเราก็เปลี่ยนอาหารใหม่ แล้ วส่ งเจ้ าเก่ าเค้ าว่ า สู้กินแห้ งไม่ ได้ มันจะดีกว่ า ดีกว่ าอาหารเปี ยก
เราว่ า” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
“
ผมนี่เป็ นเกษตรกรคนเดียวที่ได้ ไป
(หมายถึงไปดูงานที่อเมริ การ่ วมกับอาจารย์ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) พูดก็ไม่ เป็ น ฟั งก็ไม่ ออก แต่ ร้ ู หมดหล่ ะ คือเรามันทําจริ ง เราไปเห็นคอก
วัวฝรั่ งเราก็อ่านทะลุแล้ ว คือทําเองเรี ยนรู้ มาปรั บเอาเอง อย่ างคอกทีม่ องเห็นนี่เอามาจากอเมริกา พอ
หลังกลับจากเมกา ผมก็เอาแบบมาประยุกต์ สร้ างเลย อย่ างทีท่ าํ หลังคา ...ผมเลยสนใจเครื่องจักรเค้ า
มาก พอกลับมาผมก็มาทําเครื่องจักรดัดแปลงใช้ เอง” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่4)
“ อย่ างล่ าสุ ดทีเ่ อามาประยุกต์ ใช้ ก็คอื การทําหลังคาพลาสติกคลุมกันฝนสาด ทีเ่ ห็นกําลังขึน้ โครงนี่
ก็ไปดูฟาร์ มโคนมทีเ่ ชียงใหม่ เค้ าจะทําหลังคาพลาสติก คือ ต่ อจากหลังคากระเปื ้ องอี กที เพื่อให้
แสงแดดผ่ านได้ แต่ จะกันฝนไม่ ให้ ลงมาที่คอก จะทําให้ คอกไม่ เละ ไม่ เปี ยก สามารถเก็บขีไ้ ด้ ซึ่ งที่
ฟาร์มเรามีปัญหามากเพราะฝนตกเยอะ ตกตลอด วัวไม่ สบาย คอกสาดเปี ยกเละ ซึ่ งเรามีแค่ หลังคา
กระเบือ้ ง ส่ วนใหญ่ ที่ไม่ ได้ คลุมหมดทั้งคอก ใช้ เป็ นพลาสติกยูวี กันเฉพาะหลังคา มันเป็ นการต้ อง
ลงทุนเพิม่ แต่ มันคุ้มระยะยาว แล้ วคอกไม่ เปี ยกเละ ขีว้ ัวเองก็ใช้ ได้ หมด เอามาขายได้ คือเอาที่วัว
ก่ อน ที่นี่ฝนตกติดต่ อกันหลายวันนี่ คอกเละเลย วัวก็ไปกองอัดอยุ่เกิดวัวป่ วย ถ้ ามันคลุมได้ แสงก็เข้ า
ลมก็เข้ า แต่ ฝนไม่ เข้ า วัวก็มีความสุข คุ้ม เพราะวัวป่ วย1ตัว เกิดตายนี่ 5 หมื่นเลยนะ” (เกษตรกร
ต้ นแบบคนที่5)

นอกจาก เกษตรกรต้นแบบส่ วนใหญ่ จะใช้วิธีการลองทําด้วยตัวเองในครอบครัวแล้ว ยังพบว่า
เกษตรกรมีชกั ชวนเพื่อนเกษตรกรผูส้ นใจ ทดลองความรู ้ใหม่ร่วมกันเป็ นกลุ่ม เพื่อสร้างการยอมรับ
ร่ วมกัน เช่น การทดลองเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโคเนื้อตามธรรมชาติ เป็ นการเลี้ยงแบบขุนขังคอกจํากัด
บริ เวณ เปลี่ยนจากการปล่อยให้โคกินหญ้าตามทุ่ง เป็ น การให้โคกินอาหารที่มีสูตรเฉพาะ และให้กิน
เป็ นเวลา ดังที่พบในเกษตรกรต้นแบบคนที่2
การพบความรู้โดยบังเอิญ
นอกจากนั้น เกษตรกรอาจมีการสร้างพบความรู ้โดยบังเอิญ เมื่อเกษตรกรอยูใ่ นสถานการณ์ที่
เกิดข้อสงสัย ต้องการแก้ปัญหา เกิดการสังเกตเห็น เทียบเคียงกับประสบการณ์เดิม ลองผิดลองถูกด้วย
ตนเอง จนเกิดเป็ นข้อค้นพบโดยบังเอิญของตนที่เป็ นผลดี ดังตัวอย่าง เกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 คนที่4
และ คนที่5 กล่าวว่า
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กากถัว่ เหลืองก็เลีย้ งวัวได้ : เกษตรกรต้นแบบคนที่2
“ ที่เราเอะใจ มีบ่อย ก็มีนะ แต่ ที่เจอบางครั้ งวัตถุดิบมันจะหายาก เราดูแล้ ว ปรั บใช้ ย่ งุ ยาก สมมุติว่า
เจอว่ า ถ้าให้ พวกกากถัว่ เพิม่ มันจะแทรกไขมันได้ ดี เคยเอากากถัว่ เหลืองจากการขายนํ้าเต้ าหู้ในตลาด
กากถัว่ เหลืองสด แล้ วก็กากมะพร้ าว ทีเ่ ค้ าคัน้ กระทิแล้ ว ถ้าเราได้ มาให้ ววั กิน วัวมันจะชอบกิน แต่
ปัญหาคือ หายาก มันไม่ ได้ มีให้ เราตลอด ในปริ มาณมาก เราอ่ านหนังสือเจอว่ ากากพวกนี้มันมี
โปรตีนเยอะ เราก็อยากได้ ลองไปทีต่ ลาดบอกแม่ ค้าเก็บกากไว้ ให้ ด้วย เอามาลองให้ แล้ ววัวมันชอบกิน
แต่ มันไม่ มีให้ เราเยอะ ของน้ อย”
การจัดการวัวดุ วัวดือ้ : เกษตรกรต้ นแบบคนที3่
“ เราทําด้ วยตัวเองที่ผ่านมา ลองผิดถูกมาเอง อย่ างวัวดุร้าย เราจะจับยังไงทํายังไง วัวนอน ดือ้ ไม่ ลุก
เราจะทํายังไง ตําราไม่ มีบอก หลายคนก็ไม่ ร้ ูเหมือนเรา อย่ างวัวนอน มันไม่ ยอมเดินขึน้ รดเนี๊ย ทําไงๆ
มันก็งอแงไม่ อยากลุกขึน้ รถ พ่ อก็ว่า เอ..จะทําไงนะ ดึง ขู่ ดุกแ็ ล้ ว มันนอนนิ่งเลย เลยลองกัดหางมัน
มันก็สดุ้งลูกขึน้ เองเลย ลองมาทุกอย่ างแล้ ว ลองเอาไฟมาเผาสุมมันยังไม่ ลกุ เลยนะ ลองวิธีพ่อสิ ได้ ผล
เลย (หั วเราะชอบใจ) ใครถามก็จะบอกวิธีนี้ ถ้าใครฟันไม่ ได้ ก็เอาคีมหนีบหางมันแทนได้ แต่ ไม่
แนะนํานะ เพราะคีมนี่เคยแล้ วมันอันตรายทําให้ เกิดแผลได้ แต่ ถ้าเรากัดนี่มันจะกระโดดโหยงเลย มัน
กลัวที่สุดเลยหล่ ะ”
“ เรื่ องวัวดุควายดุ อย่ างที่ครั้ งนึงซื ้อมาจากอุทัย ซื ้อมาหลายตัว มันดุมนั ชนคน ไล่ ชนคน เจ้ าของเค้ าก็
หมดปั ญญาจะจับ เค้ าว่ าจะยิงให้ ตายเอาไปทําเนือ้ พ่ อก็หาวิธี เอ..ทําไงจะจับได้ พ่ อก็ไปจับ คือ เอาวัว
ตัวหนึ่งทีม่ ันเชื่อง มันไม่ ดุ แต่ ต้องเป็ นตัวทีใ่ หญ่ กว่ าตัวดุนะ ก็เอาเทียบจับสะพายแล้ วเดินเคียงเข้ าไป
ใกล้ ๆกับวัวตัวดุ พอใกล้ กนั แล้ ว มันไม่ ดุไม่ ชนกัน เราก็จับมันผูกเชือกไว้ ด้วยกัน เวลาจูงเราก็จงู ตัวที่
ไม่ ดุ เราเดินข้ าง วัวไม่ ดุกเ็ ป็ นกําบังเรา ทําได้ ทั้งวัว ควาย วิธีนี้ เราก็คิดง่ ายๆว่ า ถ้ าคนเข้ าไปมันชนคน
แน่ นอน แต่ ถ้าเราเอาวัวที่ใหญ่ กว่ า มันไม่ กล้ าสู้อยู่แล้ ว ก็ลองดู ต้ องรู้ จําเป็ นเพราะบางทีวัว ควายที่
ดุๆ เราจะซื ้อได้ ถกู เจ้ าของบางทีเค้ าก็บอก ไปจับเอาเลย”
ฉีดวัคซีนผิดวิธีแต่ ได้ ผลดี : เกษตรกรต้ นแบบคนที5่
“ จริ งๆปศุสัตว์ จะยังไม่ ให้ ฉีดตอนที่วัวยังเป็ นโรค (หมายถึงโรคปากเท้ าเปื่ อย) เพราะ การฉี ดช่ วงที่ยงั
เป็ นจะทําให้ เชื ้อยิ่งปะทุขึน้ มาหมด จะยิ่งเป็ นหนัก ต้ องรอให้ ออกอาการหมดก่ อน ปล่ อยให้ มนั ติด
กันเอง ตัวไหนมีภูมิมนั จะไม่ ติด หายแล้ วเดือนสองเดือนค่ อยฉี ด... แต่ ตอนนั้นเค้ าไม่ ได้ บอกเรา พอ
ได้ วคั ซีนมา เราก็ฉีดทันที หมดเลย เป็ นกันออกกันให้ เกลีย้ ง ไม่ เกินหนึ่งเดือน เราก็รักษาตามอาการ
บางตัวแค่ กินอาหารไม่ ได้ บางตัวแค่ มีนา้ํ มูกนํา้ ลาย บางตัวหนักหน่ อย แต่ รวมแล้ ว ประมาณ 2 เดือน
หายหมด...เหตุทเี่ ราฉีดเลย เพราะเราไม่ ร้ ู เค้ าบอกเราช้ า ไม่ ได้ ดอื้ อะไรนะ แต่ เราก็สังเกตผลทีเ่ กิด มัน
เหอะเป็ นหมด แต่ อาการจะไม่ เหมือนกันหมด บางตัวเป็ นน้ อย แค่ นํ้าลายยืด วันสองวันหาย บางตัว
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แค่ ลนิ้ เป็ นแผล วันทีส่ ามก็กนิ อาหารได้ ...การที่เราฉีดโดยทันที เราสังเกตว่ าน่ าจะมีผลดีกว่ า เนื่องจาก
หากเราไม่ ฉีด โรคก็ติดอยู่ดี โรคจะค่ อยๆระบาดไป แต่ หากเราฉี ดมันจะออกพร้ อมกันทีเดียวเลย ตาม
ความคิดนะ ให้ ออกติดพร้อมกันทีเดียวจบเลย จะดีกว่ า การจัดการได้ ทีเดียวประหยัดเวลาค่ าใช้ จ่าย
และการติดพร้ อมกันทีเดียวเลย ไม่ ได้ รุนแรงอะไร แต่ ละตัวมีอาการรุ นแรงไม่ เท่ ากัน ไม่ ถึงขัน้ ที่ทาํ
ให้ เกิดการล้ มตาย เดียวนีถ้ ้ าเจอป่ วยเราก็ฉีดเลย”

4. การใช้ ความรู้
เกษตรกรต้น แบบที่ 5 ราย มี ก ารใช้ค วามรู ้ โดยการนําหลัก วิ ช าการมาปรั บ ผสมตามความ
เหมาะสมกับบริ บทของตนเองจากประสบการณ์การเลี้ยงโดยตรง ที่ผ่านการสังเกต การทดลองปฏิบตั ิ
เห็นผลด้วยตนเอง จะเชื่อในความรู ้เชิงประจักษ์ของตนเหล่านั้นมากกว่าเชื่อวิชาการเพียงอย่างเดียว ดัง
ตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบคนที่ 3 กล่าวว่า “ อย่ างปศุสัตว์ มาแนะนํา ตอนเริ่ มต้ น ตามหลักการเลย แต่ เราก็
ต้ องมาดู ดูต้องเตรี ยมการหลายอย่ าง ตอนนีก้ ใ็ ห้ ลกุ เค้ าดูแลแทน เก่ งทุกอย่ าง เราสอนเองเลย ให้ ทาํ เอง ถ้ าไป
อบรมที่อื่นๆ ก็มีบาง เค้ าเป็ นอาจารย์ ก็จริ ง เค้ าวิชาการ แต่ ประสบการณ์ เค้ าไม่ เก่ งเหมือนเรา วัวล้ อม วัวป่ วย
เจ็บไข้ เค้ าก็ไม่ ร้ ู เหมือนเรา เราทําด้ วยตัวเองที่ผ่านมา ลองผิดถูกมาเอง อย่ างเราปรึ กษาปศุสัตว์ หาเค้ าเรื่ องยา
ฉีด เค้ าจะแนะนําเราทํายังนี้อย่ างนั้น พอเราทําเอง ปรากฏว่ า ยาทีป่ ศุสัตว์ แนะนําเรา มันไม่ ดเี ท่ าทีเ่ ราไปซื้อเอง
เราดูจากที่ เค้ ามาฉี ดให้ เราปศุสัตว์ เข็มละ 100 บาท ปรากฏว่ า มันอ้ วนไม่ เร็ วนะ ยามันไม่ ได้ ยามันราคาถูก พอ
เราไปซื ้อเอง เอาที่ ยามันแพงกว่ า ขวดนึงฉี ดได้ สิบกว่ าตัวนี่ ขวดละพันกว่ าบาท เป็ นยาบํารุ ง ฆ่ าพยาธิ ภายนอก
ภายใน กว่ าจะรู้ ได้ ว่ายาอะไรดี เราก็ต้องศึกษา สั งเกตดูว่ามันมียาอะไรบ้ าง ตราอะไร ยาดี พวกเห็บเหาฉี ดไป
มันจะตายทันที”

ความรู ้เหล่านั้นจะถูกนํามาใช้ต่อเนื่ องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอาชี พของครอบครัว และ
ด้านการยกระดับกระบวนการเลี้ยงโคและการจัดการฟาร์มของของตนเอง ดังนี้
1.การเปลี่ยนแปลงอาชีพของครอบครัว พบว่า เกษตรกรกรต้นแบบเปลี่ยนจากครอบครัวดั้งเดิม
มีการเลี้ยงโคเนื้อเพียงไม่กี่ตวั เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ มาเป็ นการเลี้ยงแบบระบบขุนยืนโรง และ
เรี ยนรู ้พฒั นาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ องจนการเลี้ยงโคขุนกลายเป็ นอาชีพหลักของครอบครัวเกษตรกร ที่
ทําควบคู่การทํานา ดังที่พบในเกษตรกรต้นแบบคนที่1 คนที่ 3 และเป็ นอาชีพหลักทําควบคู่กบั การทํา
สวนยางพารา และ ส่ วนปาล์มนํ้ามัน ดังที่พบในเกษตรกรต้นแบบคนที่3 และ การเลี้ยงโคขุนเป็ นอาชีพ
หลักเพียงอย่างเดียวของเกษตรกรต้นแบบคนที่2 และ คนที่4
2. การเปลี่ ยนแปลงยกระดับกระบวนการเลี้ ยงและการจัดการฟาร์ มของของตนเอง พบว่า
เกษตรกรกรต้นแบบมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยต้นเอง พัฒนากระบวนการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มอย่างต่อเนื่อง
จนได้รับการยอมรับ กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการเลี้ยงโคเนื้ อโคขุนในพื้นที่ ได้แก่ การเป็ นโรงเรี ยน
ต้นแบบการเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยีย่ มของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 การเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้โคเนื้อโคขุนกลุ่ม
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เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคหนองแหนของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 และ การเป็ นฟาร์ มสาธิ ตการเลี้ยงสัตว์
ภายใต้ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลส้มป่ อยของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 3
แหล่งเรี ยนรู ้เหล่านี้ มีการใช้ความรู ้ที่ได้ปฏิบตั ิจริ งมากําหนดเป็ นกิจกรรม หรื อข้อมูลการเรี ยนรู ้ ให้กบั
สมาชิก หรื อผูส้ นใจที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้กระบวนการเลี้ยงโคขุนให้มีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนั้น ยังพบว่า เกษตรกรมีการนําความรู ้ไปใช้พฒั นาอย่างต่อเนื่ องในด้านการยกระดับ
การจัดการฟาร์ มที่มาตรฐานการเลี้ยงเป็ นระบบฟาร์ มขนาดใหญ่ และจัดตั้งเป็ นรู ปแบบบริ ษทั ได้แก่
การจัดตั้งบริ ษทั โคเนื้ อครบวงจรในนาม “ฟาร์มลุงเชาว์” ของเกษตรกรต้นแบบคนที่4 และ การจัดตั้ง
บริ ษทั “ฟาร์มชวนชื่น” ของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 5
5. การจัดเก็บความรู้
ความรู ้ ของเกษตรกรต้นแบบนั้น พบว่า จะเป็ นความรู ้ ที่มาจากการเรี ยนรู ้ ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่ อง นับจากการเริ่ มต้นหาความรู ้เพื่อการเลี้ยงโคเนื้ อโคขุน สะสมประสบการณ์ทดลองถูกลองผิด
ทําซํ้า และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลายาวนานจนได้รับการยอมรับว่าประสบความสําเร็ จใน
อาชีพการเลี้ยงโคขุน ความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 ราย จึงเป็ นความรู ้ท้ งั เก่าและใหม่ ที่มาจากการ
ลองทําและการค้นพบโดยบังเอิญ หลอมรวมกันกลายเป็ นประสบการณ์
ดังนั้น การจัดเก็บความรู ้ของเกษตรกรโดยหลัก จึงเป็ นไปโดยธรรมชาติ คือ สะสมจดจําเป็ น
ภูมิปัญญาภายในตัวเอง สะท้อนให้เห็นได้จาก การเล่าเรื่ องราว ประสบการณ์บอกต่อ สอน หรื ออธิ บาย
เกร็ ดความรู ้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้ อโคขุน ให้กบั ผูอ้ ื่นฟั ง เป็ นขั้นตอน ได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่าง
เกษตรกรต้นแบบคนที่1 คนที่2 และ คนที่ 5 กล่าวว่า
“ กะ หลัก ๆ ก็ต้องเบิ่งวัวเป็ น ต้ องมีความรู้ ในเรื่ องของการดูสายพันธุ์ โอ้ ย ไปเอาหุ่นมาเลย โอ้ ย ยาว
เลยเรื่ องนีม้ นั ละเอี ยด บางคนสิ ขาดทุนย้ อนเรื่ องพวกนีล้ ่ ะมาดูตัวอย่ างเลยจะเว้ าให้ เห็น...หุ่ นนี ้
สหกรณ์ ให้ มาเอาไว้ เบิ่งเอาไว้ สอนเลย จะเว้ าให้ ฟัง” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ เราต้ องทําอยู่แล้ ว อาชี พเราเราต้ องพัฒนาตัวเอง เราก็บอกลูกว่ า ต้ องทําไง สอนลูกยังไงให้ทํา
อะไรบ้ าง ขณะเดียวกันเราก็ไม่ ได้ เก็บความรู้ นีไ้ ว้ คนเดียวนะ เราก็บอกเค้ า เค้ าก็มาศึกษาดูงานกับเรา
ปศุสัตว์ เองก็มีมาบ้ าง คนสนใจบ้ าง ชาวบ้ านบ้ าง พาดูพาคุยเราบอกได้ แต่ มันต้ องมีความสามารถ
เฉพาะตัว ต้ องสะสมประสบการณ์ อย่ างเรา” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
“ คําว่ า ตัวเล็ก ตัวใหญ่ จะดูอย่ างไรนี่ ผู้เลีย้ งต้ องอาศัยประสบการณ์ การดูววั มาเยอะ อย่ างเราดู
สังเกตมา จนมีบรรทัดฐานในใจว่ า ไม่ ต้องมีอะไรมาวัด วัวช่ วงอายุเท่ าไหร่ ควรมีขนาดวัวโตได้ แค่
ไหน ถ้ าดูแล้ วว่ า โครงร่างเล็ก กระดูกเล็กๆ หนังตึงๆ เล็กกว่ าวัวตัวอื่ นในช่ วงอายุเดียวกัน แปลว่ า
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เป็ นวัวตัวเล็ก... นอกจากนั้น เราบอกจําเลย วัวตัวเมีย จะสะสมไขมัน ได้ ดีกว่ าวัวตัวผู้ วิชาการเค้ าว่ า
เพราะเกี่ยวกับฮอโมนต์ เพศเมียจะสะสมไขมันได้ ดีกว่ า และ สาม วัวอายุมากจะสะสมไขมันได้ ดีกว่ า
วัวอายุน้อย เพราะตามหลักช่ วงอาหารสร้างการเจริ ญเติบโต ถ้ าฟาร์มส่ วนใหญ่ ขนุ วัวอายุน้อย ทําให้
ยากที่จะได้ เกรดถึง 4 -5...” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)
นอกจากนั้น ยังพบว่า เกษตรกรต้นแบบ มีการจัดเก็บความรู ้ในรู ปแบบ ที่ปรากฏเห็นเป็ นเชิงประจักษ์

คือการจดบันทึกข้อมูล การทําบัญชี ตัวเลข การวาดภาพ การเขียนอธิบาย การใช้โปรแกรม เน้นให้อยู่
ในให้เข้าใจง่ายดูง่าย เพื่อสอนถ่ายทอดให้คนในครอบครัว หรื อคนงานในฟาร์มได้ใช้ขอ้ มูล ดังตัวอย่าง
เกษตรกรต้นแบบคน4 และ คนที่5 กล่าวว่า
“ อย่ างไปดูที่ฝรั่ ง จะมี EDP* ระยะกินโต ให้ ลกู คือ การให้ ลกู ยังไง โครงสร้ างยังไง กินยังไง มันทํา
จดละเอี ยด ช่ วยการคัดพันธุ์...พอเราสังเกตเออใช่ อย่ างที่ฝรั่ งมันพูด โครงสร้ างใหญ่ กล็ กู ห่ าง
โครงสร้างเล็กก็ลกู ถี่ เราก็มานึกถึง วัวไทยที่ให้ ลกู ปี ละ ตัว เพราะโครงมันเล็ก อาหารมันก็เพียงพอ
แต่ ก่อนหญ้ าธรรมชาติกเ็ ยอะ แต่ วัวโครงสร้างใหญ่ มนั ถึงต้ องปลูกหญ้ าให้ พอไง วิธีการเหล่ านี้เราไป
ดูมาเราก็เอามาลองจด มาดูมาทําแบบไม่ ต้องยุ่งยากแบบนักวิชาการ เราก็จดก็ทาํ ของเราอย่ างนี้หล่ ะ
12 13 14 15 เราก็ติกๆๆๆ ...ข้ อมูลเก็บจนรู้จดไว้ หมด นี่พอรุ่นลูกสบายแล้ ว เราให้ วธิ ีไป แต่ ไม่ สอน
หมด ให้ ไปอยู่ฟาร์ มฝึ กงานเอา ”
(Expected progeny difference, EPD) * เป็ นข้อมูลทางสถิติที่จะบอกเราได้วา่ พ่อพันธุ์ที่เราซื้อนํ้าเชื้อ
มาผสมนั้นมีคุณลักษณะเพียงได การเก็บผลการทดสอบจะนํานํ้าเชื้อมาทดสอบกับแม่พนั ธุ์มาตรฐานของสาย
พันธุ์น้ นั ๆ แล้วดูลูกที่ได้ เก็บคะแนน แล้วนํามาประมวลผลทางสถิติ โดยจะกําหนดตัวเลขมาตรฐาน มี 2 แบบ
คือ มาตรฐานของสายพันธุ์ที่ 100 และที่ 0 หากพ่อพันธุต์ วั ใดให้ลูกที่มีคะแนนตํ่ากว่ามาตรฐานแสดงว่าพ่อ
พันธุ์ตวั นั้นให้ศกั ยภาพทางการผลิตที่ต่าํ ด้วย (สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสตั ว์ สมุดพ่อพันธุ์โคนม
2553 กรมปศุสัตว์ )
“ ตอนนีต้ ้ นทุนวัวขุนอยู่ที่ประมาณ 5 หมื่น ถึงห้ าหมื่นสอง ที่ส่งให้ สหกรณ์ ได้ กาํ ไร รวมค่ าลูกคอก
หมายถึงตอนที่เราให้ เค้ าขึน้ ทะเบียนขุน อยู่ที่ประมาณ ตัวละ 7 พัน ถึงหนึ่งหมื่นบาท โดยเฉลี่ย
ต้ นทุนนี่รวมค่ าซื ้อพันธ์ หรื อค่ าตัววัว ค่ าอาหาร ค่ าไฟ ค่ าแรง การคิดนี่จะใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปของ
อ.ปรารถนา (ใช้ โปรแกรม ใช้ การจดบันทึก ) การรับคนดูแลฟาร์ ม มาใหม่ วิธีการสอนงานทีน่ ี่ ตอน
แรกเลยอ่ านค่ าเป็ นดูเป็ นทําพร้ อมกัน” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)
ในฐานะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นฟาร์มต้นแบบด้านการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน ทําให้เกษตรกรต้นแบบ มีการ
จัดเก็บความรู ้เพื่อการเผยแพร่ ถ่ายทอดให้ผทู ้ ี่สนใจ ในรู ปแบบต่างๆ เช่นจัดทําเอกสารคู่มือ เอกสารแผ่นพับ
โปสเตอร์ อธิบายให้ความรู ้ต่างๆ เช่น วิธีการเลี้ยง สู ตรอาหาร ติดไว้ในบริ เวณพื้นที่บา้ นของเกษตรกร มี
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โมเดลจําลองการดูลกั ษณะสายพันธุ์โคที่ดี ดังตัวอย่าง เกษตรกรต้นแบบคนที่2 กล่าวว่า “ ทุกขัน้ ตอนมันมี
รายละเอี ยด...รายละเอียดเหล่ านี้ เราบอกหมดนะ สอนหมด เรามีเราทําคู่มือบอกไว้ ให้ ก่ อนทีค่ ณ
ุ จะมาเลีย้ งวัว
คุณมาเตรียมตัวยดูก่อน หนึ่งคุณมีใจรักมั๊ย พร้ อมดูแลมั๊ย สองเรามีขนั้ ตอนให้ สําหรั บคนทีม่ าอบรม คนทีอ่ ่ าน
ไม่ คล่ องไม่ ออกจะอาศัยการฟังเป็ นหลักแต่ เราให้ เอกสารไปเราจะบอกว่ า กลับไปบ้ านให้ ลูกหลานอ่ านให้ ฟังนะ
อ่ านแล้ วให้ ปฏิบตั ิตามนะ นี่คอื ขุมทรัพย์ มหาศาล เป็ นมูลค่ ามหาศาลนะ เป็ นอาชี พของคุณได้ ถ้ าคุณเลีย้ งโดย
ไม่ อ่านรายละเอี ยด ไม่ ศึกษาก่ อน มันเหมือนกับคุณกินยาไม่ อ่านฉลาก คุณอาจจะตายได้ (หั วเราะ)”

6. การถ่ ายทอดความรู้
การถ่ายทอดความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ ทั้ง 5 ราย พบว่า แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ถ่ายทอดให้
บุคคลในครอบครั ว และ บุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบอาชี พของตน และ การถ่ายทอดให้กบั
บุคคลทัว่ ไป
1. ถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของตน หมายถึง
เกษตรกรต้นแบบมีการแบ่งบันความรู ้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กบั คนในครอบครัว เช่น ภรรยา บุตร
ญาติพี่น้อง ที่เป็ นคนที่จะรั บช่ วงต่อการประกอบอาชี พจากตนในอนาคต และ ถ่ายทอดให้กบั คนที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของตนเอง เช่น พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ประจําฟาร์ ม เพื่อให้ทาํ งาน
ได้อย่างถูกต้องและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ดังที่พบในเกษตรกรต้นแบบคนที่4 และ คนที่ 5 ลักษณะการ
ถ่ายทอด เกษตรกรจะใช้การอธิบาย บอกเล่า ให้ฝึกสังเกต และเรี ยนรู ้ดว้ ยการลองลงมือทําด้วยตนเอง
2. การถ่ า ยทอดให้ ก ั บ บุ ค คลทั่ว ไป หมายถึ ง เกษตรกรต้ น แบบในฐานะผู ้มี ค วามรู ้ มี
ประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากสังคมให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน จึงมีโอกาส
การแบ่ ง บัน ความรู ้ ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ ห้ กับ ผูท้ ี่ ส นใจทั่ว ไป ซึ่ งมี ท้ ัง แบบ ไม่ มี ก ารกํา หนด
วัตถุประสงค์ และรู ปแบบกิ จกรรมที่ชัดเจนแน่ ชัด เป็ นการแบ่ งบันถ่ ายทอดตามวิถีชีวิต เช่ น เมื่ อมี
เกษตรกรแวะเวียนมาสอบถาม โทรศัพท์มาพูดคุย หรื อ สนทนากันในกลุ่มโปรแกรมLine หรื อ Face
book ดังตัวอย่าง ภรรยาเกษตรกรต้นแบบคนที่1 คนที่3 และคนที่5 กล่าวว่า
“ที่จริ งลุงกับป้ าน่ ะ ทํามาตั้งนมตั้งนานแล้ ว ไม่ ได้ ทาํ แบบว่ าเป็ นครูเป็ นโรงเรียนอะไรแบบนี้นะ คือ
คนเข้ ามาศึกษาเรียนรู้นี่ล่ะค่ะ ไม่ ร้ ูว่ากีป่ ี แล้ ว

ใครและมาเราก็ให้ ความรู้ เราต้ อนรั บตั้งแต่ ยาจก ยัน

รั ฐมนตรี ” (ภรรยาเกษตรกรต้ นแบบคนที่ 1)
“ชาวบ้ านแถวนี้ ไม่ มีการรวมกลุ่ม ต่ างคนต่ างเลีย้ ง แต่ เค้ ามีอะไรเค้ าก็จะมาถามเรา... แถวนีห้ ลักๆเค้ า
ปลุกสวนหอมแดงกัน วัวนี่เสริ ม ถ้ามีความรู้อะไรทีจ่ ะทําให้ ววั ดีขนึ้ ก็เราอยากได้ ชาวบ้ านอยากได้ เรา
ก็บอก...คนมาขอคําแนะนํา แต่ ให้ สอนเลยยังไม่ มี มักมาถามที่สงสัยมากกว่ า การแนะนําการซื้อการ
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ขายให้ เค้ า ถ้าดีสุดเราจะพาไปดูตลาดเลยพาไปแล้ วแนะนํา พาเดินดู แล้ วให้ ไปเรียนรู้เอาเอง ชี้ให้ เห็น
ของจริงเลย” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
“ เดียวนี้ มันยิง่ สื่อสารกันง่ าย อย่ างพลาสติกนี่ คนคิดอยู่เชี ยงใหม่ เลีย้ งวัวนม ไปเห็นพลาสติกจาก
เนอซารี่ ต้นไม้ เค้ าคิดกลับมาที่วัว นี่เค้ าเก่ งมากนะ มาแล้ วก็ทาํ ทีนีเ้ รารู้ ว่ าเค้ าทํา เราก็ไปดูว่าเค้ าทํา
แล้ วได้ มยั้ เราไปเราเลีย้ งวัว เราดูปั้บรู้ เลย นี่โอเค เรารู้จากมีการสื่อสารมา จากการคุยกันในไลน์ ทีน่ ี่
ตอนนี้ทุกคนมีไลน์ หมด จะต้ องส่ งไลน์ กนั เราตั้งไลน์ เป็ นกลุ่ม ตั้งกลุ่มกัน เรามีกลุ่มฟาร์ มชวนชื่น
สมาชิก คือ คนทีท่ าํ งานทีฟ่ าร์ ม ทุกฝ่ าย มีกลุ่มไลน์ ของกําแพงแสน และ จากกลุ่มคนทีเ่ ลีย้ งวัวในเพส
บุคส์ เค้ าจะส่ งข่ าว ข้ อมูลกัน เรามีเราก็ส่งไปให้ อย่ ารายนีเ้ ป็ นการคุยกันบอกต่ อกันมาจากคุณศิริพร รู้
เรื่ องนี.้ .. มาคุยกันว่ า เรามีปัญหาคล้ ายๆกัน คุณศิริพร เลยว่ า คุณชนะการณ์ ที่เชี ยงใหม่ ใช้ วิธีนี้ ผมตั้ง
ชื่ อให้ เค้ าเลยชนะการณ์ โมเดล เพราะเค้ าคิด เผยแพร่ไปก็ให้ ตัวอย่ างมาเลย เอาพี่เหล็กพี่เอาเลย
ตัวอย่ างเอาไป คือ เวลามีปัญหาเราจะคุยกันกับเครือข่ ายพรรคพวก เรืองนี้ใครแก้ ไง รู้อะไร หลักมัน
อยู่ตรงนี้ว่า คุณชัดว่ าคุณ open mind มั้ย ถ้ าคุณ open mind นี่ข้อมูลมาเยอะแน่ แต่ ถ้าคุณไม่ นี่ ข้ อมูล
มันก็ไม่ ได้ คําว่ า open ขอผม คือ เรารับฟัง แล้ วเรามีไรเราก็บอก เรารั บฟั งมากกว่ าพูด” (เกษตรกร
ต้ นแบบคนที่5)

และ การถ่ายทอดความรู ้ แบบที่มีการกําหนดวัตถุประสงค์ รู ปแบบกิจกรรมที่ค่อนข้างชัดเจน
โดยการเข้าร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีท้ งั ที่ อยู่ในบทบาท เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์
บุคคลอื่น เช่ น การจัดอบรมระยะสั้น อบรมระยะยาว ให้กบั สมาชิ กกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโค การรับนักศึ กษา
ฝึ กงานมาเรี ยนรู ้ประจําอยูท่ ี่ฟาร์มของเกษตรกร โดยตรง การรับกลุ่มศึกษาดูงานเยีย่ มชมฟาร์ม หรื อการ
ได้รับเชิ ญเป็ นวิทยากร หรื อ รับเชิ ญเข้าร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ให้ขอ้ คิดเห็นข้อเสนอแนะ เช่น ได้รับ
เชิญร่ วมระดมความคิดเห็นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง การได้รับเลือกเป็ นฟาร์มตัวอย่างเข้าโครงการวิจยั ต่างๆ
ของนักวิชาการ ลักษณะการถ่ายทอด จะเป็ นการบอกเล่า ประสบการณ์ตรง ที่ได้จากการทําด้วยตัวเอง
และเห็นว่าได้ผลดี มีการบอกเล่าอธิยายในภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ดังตัวอย่างที่ เกษตรกรต้นแบบ ทั้ง
5 ราย กล่าวว่า
“ เขามาถามเอาเอง เดี๋ ยวเขานํามาเทื อละคนสองคน มาเอาความรู้ ตะกี๊ ที่มาก็มาจากปั กษ์ ใต้ ...ส่ วน
ใหญ่ อยากรู้ เฮ้ ดจั่งได๋ วัวนิ ..อย่ างพวกบริ ษัทก็มีเค้ าก็เชิ ญไปเว้ า อย่ างนอร์ ทเทิ ร์นฟาร์ ม ที่ เชี ยงใหม่ ก็
มาเชิ ญผมไป ก็ไปขายความรู้ เนาะ ให้ กับพวกบริ ษทั “(เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“ เราเป็ นโรงเรียนถ่ายทอดให้ กลุ่มสมาชิกเราในทุกขัน้ ตอนมั๊ย ใช่ เราสอนให้ ทุกขัน้ ตอน...นอกจาก
สมาชิก เป็ นคนอื่น คนนอกเราก็ให้ หมด อย่ างยิ่งช่ วงนี ้ ต่ างชาติกม็ าเรี ยนรู้ กับเรามี เยอะ อย่ างฝรั่ งเมีย
ไทย ก็มาหาเราเยอะ พวกนีม้ ีเงิน อยากเลีย้ ง ขอมาเรี ยนรู้ กับเรา แต่ บางครั้ งก็โดนหลอกมา ชอบมาให้
เราทําให้ วางระบบใหญ่ โต จะให้ เราจัดการให้ ถ้ าอย่ างนีเ้ ราไม่ เอา เพราะเราต้ องการคนที่ใจรั กที่จะทํา
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จริ ง... หนึ่งคนมา หรือ เป็ นกลุ่มมา ระยะเวลา บางทีหน่ วยงานจะบอกเรามา ขอระยะสั้น หนึ่งวันนะ
อบรม ดูงาน ไปกลับก็ได้ หรือ อยากเรียนรู้เยอะ เค้ าก็จะขอค้ างคืน สองวัน หนึ่งคืน พีจ่ ะทํา
หลักสู ตรกันไว้ นะ คือ ถ้ ามาคนเดียว วันเดียว จะฟั งเราพูดอย่ างเดียวบรรยายแล้ วพาเดินดู จบในหนึ่ง
วัน แต่ ถ้ามานอนปุ๊ ปเราจะส่ งเค้ าไปนอนกับเกษตรกร ช่ วยเลีย้ งวัว ให้ อาหารวัว เค้ าทําอะไร ทํากับเค้ า
เลย แล้ ว กลับมาสรุ ปที่นี่ เราจะทําเป็ นกําหนดการไว้ เลย เราออกแบบจากประสบการณ์ ตัวเอง บวก
กับที่เราก็เคยไปอบรมตามที่ต่างๆ เราก็มาปรั บใช้ ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่ 2)
“ คนมาดูเรา จะมีบ้าง อย่ างจากมหาลัยราชภัฎสารคามจะพาลูกศิษย์ มาดูงานอยู่ อยากพวกการ
อบรม ก็มีมาบ้ าง ส่ วนใหญ่ จะเชิญพ่อไปมากกว่ า หลังๆไม่ ค่อยมีเวลา ไปร่วมสัมมนาส่ วนใหญ่ ปี ละ
ครั้ ง สองครั้ ง พวกโรงเรียนก็มีเชิญมา ให้ ไปถ่ายทอดประสบการณ์ ชีวติ ..ทุกวันนี ้ เค้ าก็เชิ ญไปเป็ น
วิทยากร ปศุสัตว์ ก็เชิ ญไปพูดให้ เกษตรกร หรื อ บางทีเค้ าอบรมอะไรเกี่ยวกับปศุสัตว์ ก็เชิ ญเราไป
เสริ ม ปี ๆนึงก็ หลายครั้ งอยู่ พามาดูงานที่เราบ้ าง เป็ นหน่ วยงานน้ อยมาก แต่ พวกตามโรงเรี ยนจะเป็ น
พวก ม.6 เค้ าจะมีจัด ให้ เด็กๆฟั งว่ า ถ้ าจบ ม.6 คุณไม่ เรี ยนต่ อ คุณจะมีงานอะไรวิถีแบบไหนที่ถ้าคุณ
ทําได้ เพราะเด็กไม่ ได้ เรี ยนเก่ งทุกคน ถ้ าเค้ าจะออก เค้ าจะทํายังไง โรงเรี ยนแถวจังหวัดเรานี่หล่ ะ พ่ อ
ก็จะบอกเค้ า เรี ยนไม่ เก่ งแต่ ขอให้ คุณขยันเรี ยนรู้ มีความสามารถคุณก็อยู่แล้ ว เกษตรกรก็เหมือนกัน
แต่ ที่สนใจมาเองมีเรื่ อยๆ เราไม่ ปิดบัง มาเลย เราพาไปดูแนะนําได้ ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่3)
“..ทีน่ ี่เปิ ด รับเด็กฝึ กงาน เกษตรกรก็มาดูงาน จากปศุสัตว์ ส่งเข้ ามีตลอด มาสั้นๆวันเดียว แต่ เค้ าก็ว่า
เราใหญ่ ผมก็ทาํ ไม่ ได้ หรอก ก็ต้องอธิ บาย ว่ านี่ให้ เห็นตัวอย่ าง ให้ เห็นรู ปแบบ ไม่ ได้ ต้องกลับไปทํา
เป็ นนี ้ ให้ ปรั บเอา…ทีน่ ี่กม็ ีคนจบมาหาความรู้ผมก็มีรับ แต่ หลังๆไม่ ค่อย แต่ รับเด็กที่มาฝึ กแล้ วอยู่
นาน อย่ างลูกคนรู้จักเกษตรกร ก็มาฝึ กเป็ นงาน สังเกต ถ้าคนผ่ านฟาร์ มลุงชาญนี่รับรองเป็ นงาน
สมัครกรมปศุสัตว์ กร็ ับสบายใจ ...นี่กเ็ ชิญผมไปประชุมทีเ่ พชรบูรณ์ มันก้ อไม่ อยากไปขัด(หั วเราะ)
คือ อย่ างประชุม ว่ าเลีย้ งวัวของประเทศที่ มนั กําลังขาด จะทําไง... ก็จะไปประชุมสัมมนาของ
กระทรวงพานิช เรื่ องจะห้ ามเนือ้ โคอิ นเดียนําเข้ า ก็บอกผมมาว่ ามีแนวคิดกันยังไง ให้ ไปupdate
สถานการณ์ กนั หน่ อย” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่4)
“ ทีผ่ ่ านมา มีเกษตรกรแวะเวียนมาดูงาน มาถามอยู่บ้าง ทัง้ แบบกลุ่มเลีย้ งวัว มาดูงาน มาขอให้
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ หรือแบบเดินทางมาเองรายบุคคล ก็มี อย่ างกลุ่มทางสุราษฎ์ ชุมพร
ยะลา ปั ตตานี ก็จะมาดูการเลีย้ งบ่ อยๆ เฉลี่ย เป็ นกลุ่ม 4 – 5 กลุ่ม ต่ อปี รายบุคคล มาเรื่ อยๆ เฉลี่ย
ประมาณ 20 – 30 คน ได้ คนที่มาที่ฟาร์มจะนําดูของจริ ง การเลีย้ งจริ ง...ฟาร์มที่นี่จึงเป็ นแหล่ งฝึ กงาน
ของนิสิต เช่ น จากเกษตร เป็ นแหล่ งข้ อมูลที่มีอาจารย์ มาขอข้ อมูล มาเก็บตัวเลขต่ างๆ เพื่อทําการวิจัย
อยู่อย่ างต่ อเนื่อง...ช่ วงนีก้ ม็ ีโอกาสไปพูดคุย กับสถาบัน หน่ วยงานบ้ าง ในฐานะนายก ส่ วนใหญ่
รั ฐบาลจัด จะพูดแนว นโยบาย สถานการณ์ AEC บ้ าง ช่ วงนี ้ ไปผมจะเน้ นแลกเปลี่ยนนะ ฟั งเค้ า พูด
ให้ เค้ าฟั ง” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)
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การถ่ายทอดความรู ้ท้ งั สองแบบนี้ จะเกิดขึ้น โดยอาศัยปัจจัยหลักคือ ความสัมพันธ์อนั ดี และ
การเปิ ดใจรับฟังซึ่งกันและกัน “ open mind”. ระหว่างบุคคล และ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเกษตรกร
กับหน่วยงาน การยอมรับที่มีต่อเกษตรกรในบทบาทของผูท้ ่ีมีประสบการณ์และความสําเร็ จในอาชีพ
และ ความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมต่างๆ
เช่น
ระยะเวลา สถานที่ ระยะทางการเดินทาง งบประมาณ ที่เอื้อต่อความพร้อมของเกษตรกร
โดยสรุ ป กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุน สามารถสรุ ปเป็ น
ขั้นตอนได้ ดังแผนภาพที่ 29
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แผนภาพที่ 29 สรุ ปภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุน

แหล่งความรู้
การค้นหาความรู ้

ถ่ายทอดความรู้

สาเหตุ : ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล

ความต้องการความรู้
ของเกษตรกร

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เครื่ องมือ

การสร้างความรู้

บุคคล: เพื่อนเกษตรกร ปศุสตั ว์ นักวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน : สหกรณ์ กรมปศุสตั ว์ สถาบันการศึกษา
สื่ อ: วารสาร เอกสาร ตํารา
พูดคุย การสังเกต ในชีวติ ประจําวัน อบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา
โทรศัพท์ โปรแกรมคุย Line Face book

เห็นผลและยอมรับ

สู่คนทัว่ ไป

สู่คนในครอบครัว
แรงงานฟาร์ม

:บทบาทเกษตรกรวิทยากร
:ฟาร์มกลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
:อบรม รับคณะดูงาน นิสิตฝึ กงาน
:เป็ นฟาร์มวิจยั วิทยากรรับเชิญ

เปรี ยบเทียบข้อมูลใหม่กบั ความรู้เดิม
การใช้ความรู้
ไม่ทาํ

สนใจลองทํา

ทดลองเฉพาะของตน
ทดลองทําร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
ปรับลองทําซํ้า

ทดลองทํา

การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเลี้ยงโค
สะสมเป็ นภูมิปัญญาในตัวเอง
ยกระดับมาตรฐานการ
เลี้ยงและฟาร์มเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้

ยกระดับมาตรฐานการ
เลี้ยง เป็ นระบบฟาร์ ม
ขนาดใหญ่

ความรู้เก่า+ความรู้ใหม่
+ความรู ้โดยบังเอิญ

จัดเก็บเพื่อถ่ายทอดต่อ
เอกสาร คู่มือ แผ่นป้ ายความรู้
โปรแกรมคํานวณสูตรอาหาร
โมเดลจําลอง
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ยกเลิก

การจัดเก็บความรู้
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ผลของกระบวนการจัดการความรู้ ทเี่ กิดขึน้
กระบวนการจัดการความรู ้ที่เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ในระดับบุคคลของเกษตรกรต้นแบบทั้ง 5
ราย ตั้งแต่แรกเริ่ มประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุน จนได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็ นแบบอย่างของ
เกษตรกรที่ประสบความสําเร็ จ ทําให้เกิดผลปรากฏชัดในลักษณะ 5 ประการ คือ
1. ยกระดับการประกอบอาชี พการเลีย้ งโคขุนของครอบครัวให้ ดีขึน้ เกษตรกรต้นแบบมีการ
พัฒนากระบวนการเลี้ยงโคขุนอย่างมีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากคุณภาพของผลผลิต เกรด
เนื้อโคขุนที่ได้ โดยเฉลี่ยอยู่ ที่ระดับ 3 คือ ระดับเนื้อคุณภาพดี มีกระบวนการเลี้ยงเป็ นไปตามมาตรฐาน
ของแหล่งรับซื้ อคือสหกรณ์ที่เกษตรกรสังกัดสมาชิกอยู่ ดังตัวอย่าง เกษตรกรต้นแบบคนที่4 กล่าวว่า
"สมัยนั้น ก็บอกตรงๆ สื่ อกันตรงๆ ว่ า โคเนือ้ ก็ต้องการเนือ้ อะไร ได้ โคเป็ นลูกผสมบ้ าง ไทยแท้ บ้าง ก็เลีย้ งกัน
ไปเรื่ อยๆ .แต่ ก็ยัง ไม่ เ ข้ า ระบบเท่ าใดนั ก ตลาดที่ ไ ม่ แ น่ น อน ไม่ มี มาตรฐานการรั บ ซื ้อ ตี กั นไปแบบไม่ มี
หลักเกณฑ์ ที่แน่ นอน เงินก็ช้าหรื อไม่ ได้ บ้าง เริ่ มเบื่อระบบนี ้ ...แต่ มาคิดๆ ดูกต็ รงจริ งอย่ างที่เขาว่ า เนื้อโคต้ อง
ผ่ านมาตรฐาน เพราะต้ องมองไปถึงคนที่บริ โภคเนื้อเข้ าไปแล้ วจะต้ องไม่ มีผลกระทบหรื อผลข้ างเคียงอย่ าง
เด็ดขาด ก็คดิ ว่ าต้ องทําแบบมีความรู้จริง ฟาร์ มของเราจึงหันมาเอาใจใส่ เรื่ องของความมีมาตรฐานให้ มากที่สุด
ให้ ร้ ูทุกรายละเอียด เพื่อให้ ได้ มาซึ่ งความเชื่ อถือและคุณภาพ"

2. เกิดการสั่ งสมความรู้ และทักษะ โดยเป็ นความรู ้และทักษะในลักษณะที่เกษตรกรสามารถ
เรี ยกใช้ได้ทนั ที เช่น เมื่อมอง หรื อ สังเกต ก็จะสามารถเข้าใน ปรากฏการณ์ หรื อข้อมูลได้ ในลักษณะ
ของการเป็ นผูร้ ู ้ หรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ในเรื่ องของการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการขุน ตั้งแต่กระบวนการการซื้อ การ
คัดเลื อกแม่พ นั ธุ์ก ารประเมิ นราคา การดู สายพันธุ์ กระบวนการจัดการฟาร์ ม การดู แลอาหาร และ
สุ ขอนามัย ดังตัวอย่าง เกษตรกรต้นแบบคนที่2 และ คนที่ 5 กล่าวว่า
“ บอกเลยคนเราการเรียนมันไม่ มีทสี่ ิ้นสุ ด เวลาเรามีการเข้ าประชุม เช่ นมีการสัมมนาเรื่ องการเลีย้ งโค
เนือ้ เนี๊ย จะมีคนที่เค้ าจะแชร์ ประสบการณ์ กัน เค้ าจะเอาผู้เลีย้ งมาคุยกัน เช่ น ลุงคนนีแ้ กเลีย้ งเคยได้
เกรด 4 ลุงทํายังไง แกก็จะเล่ าให้ ฟัง มันก็เป็ นความรู้ใหม่ สําหรับเรา เช่ น เอากากเบียร์เข้ ามาเสริ ม เอา
กากมันเข้ ามาเสริ มนะ เอาลําอ่ อน มาใช้ มันจะเป็ นเทคนิคของแต่ ละคนทีเ่ ราอยากรู้ว่ามันดีจริงมั้ย ก็
เอามาลองปรับใช้ ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
“ คําว่ า ตัวเล็ก ตัวใหญ่ คัดวัว จะดูอย่ างไรนี่ ผู้เลีย้ งต้ องอาศัยประสบการณ์ การดูวัวมาเยอะ อย่ างเราดู
สั งเกตมา จนมีบรรทัดฐานในใจว่ า ไม่ ต้องมีอะไรมาวัด วัวช่ วงอายุเท่ าไหร่ ควรมีขนาดวัวโตได้ แค่
ไหน ถ้าดูแล้ วว่ า โครงร่ างเล็ก กระดูกเล็กๆ หนังตึงๆ เล็กกว่ าวัวตัวอื่นในช่ วงอายุเดียวกัน แปลว่ า เป็ น
วัวตัวเล็ก หรื อ ดูการกินการนอน รู้ เลย อย่ างยืนสะบัดหางผิวสะดุ้งได้ อยู่ นี่วัวปกติ แต่ ยืนนิ่งตาแฉะ
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แดง นี่ ท่ าจะไม่ ดีแล้ ว คนเลี้ยงต้ องดูปุ๊ปรู้ ปั้บนะ นี่ประสบการณ์ สะสมมาสําคัญ” “เกษตรกรต้ นแบบ
คนที5่ ”

3. เกิดคุณค่ าแห่ งตน แบ่งเป็ น ความภูมิใจในคุณค่าของตนเองที่เกิดจาก ความพยายามเรี ยนรู ้
ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง จนประสบความสําเร็ จในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ อโคขุน สังเกตได้
จากคําพูด ท่าทาง การแต่งกาย ดังตัวอย่าง เกษตรกรต้นแบบคนที่ 5 กล่าวว่า “บอกเลย ไปไหน งานไหน
ที่ เค้ าเชิ ญ เราใส่ ชุดคาวบอย คนอื่ นใส่ ก็ไม่ เหมือนเรา เรานี่ หล่ ะคาวบอยตัวจริ ง ของจริ งบุกเบิกมา ไม่ ใช่ ใส่
เพราะแค่ ดูเท่ นะ แต่ เราภูมิใจ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่5)

และ ความภูมิใจในคุณค่าของตนเองที่เกิดจาก คุณค่าที่บุคคลอื่นและสังคมมอบให้ เช่น การ
ได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้าน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เช่น การได้รับเชิญเข้า
ร่ วมประชุ ม ร่ วมหารื อแสดงความคิดเห็ น การถูกเชิ ญเป็ นวิทยากร เป็ นกรรมการ เป็ นที่ปรึ กษา การ
ได้รับเลื อกเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ และการได้รับเกรี ยติ รางวัลในระดับจังหวัด หรื อ ระดับประเทศ และ
ขณะเดียวกันเกิดความภูมิใจในการมองคุณค่าของตนเองที่สามารถเป็ นผูใ้ ห้ คือทําประโยชน์ให้เกิดกับ
บุคคลอื่น ช่วยเหลือถ่ายทอดความรู ้ทกั ษะ ให้กบั บุคคลอื่นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่ งผลต่อความมัน่
ในในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ดังตัวอย่าง ภรรยาเกษตรกรต้นแบบคนที่1 กล่าว
ว่า “ เราเลีย้ งวัวมา เค้ าว่ าเราเก่ ง ไม่ ร้ ู หรอก แต่ บอกเลย รางวัลอะไรที่ ได้ นี่เราภูมิใจ นะ ภูมิใจ เราทําด้ วยตัว
เราเอง ใครมาเราสอน เราบอก… คื อคนเข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ นี่ ล่ะค่ ะ ไม่ ร้ ู ว่ ากี่ ปีแล้ ว ใครมาเราก็ให้ ความรู้ เรา
ต้ อนรั บตั้งแต่ ยาจก ยันรั ฐมนตรี เราอยากบอกอยากให้ นะ ”

4. ความคงอยู่ของอาชี พ หมายถึง มีความภาคภูมิใจในอาชีพการเลี้ยงโคขุนที่สืบต่อมา และ
มัน่ ใจกับการยังคงประกอบอาชี พดังกล่าวในปั จจุบนั ว่าสามารถเป็ นแหล่งรายได้ให้กบั ครอบครั ว
เกษตรกร ทั้งการเลี้ยงแบบอาชีพหลัก หรื อ การเลี้ยงแบบอาชีพเสริ ม ตัวอย่างเช่น สามารถมีรายได้ส่ง
บุตรหลานเรี ยนจนจบมหาวิทยาลัย การขยายกิจการจนเกิดเป็ นฟาร์ มขนาดใหญ่ เช่น ฟาร์ มลุงเชาว์ของ
เกษตรกรต้นแบบคนที่4 และฟาร์ มชวนชื่นของ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 ที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่ อง
ส่ งต่อให้รุ่นลูกต่อไปได้ หรื อ ดังตัวอย่าง เกษตรกรต้นแบบคนที่1 และ คนที่2 กล่าวว่า
“ผมสิ เว้ า ถ้ าเพิ่ นเข้ าใจ เลีย้ งให้ ดี คื อมีความรู้ สิ ประหยัดต้ นทุนได๋ นี่ รายได้ ให้ กลับครอบครั วหลาย
ผมเว้ า” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่1)
“... ก็ทาํ ให้ เค้ าเห็นว่ าเราขายได้ เท่ านี ้ หั ก ค่ าอาหาร ค่ าเลีย้ งดู ค่ า รถ มันก็ยงั กําไร ให้ เค้ าเห็น เข้ าใจว่ า
นี่ คือ อาชี พการเลี ย้ งวัวขุน อาหารที่ เราซื ้อให้ วัวกิ น มันคื อการลงทุน เพื่ อให้ เกิ ดเป็ นเนื อ้ เพิ่ มมูลค่ า
เป็ นเนือ้ และเลีย้ งแล้ วมีตลาดรองรั บ...อย่ างเราบอกเลย ที่ ผ่านมาค่ าใช้ จ่ายในครอบครั ว ส่ งลูกๆเรี ยน
จนจบ ก็เงินจากเลีย้ งวัวทั้งหมด ถ้ าทําให้ ดีจะทํารวยเราก็ว่ารวยได้ นะ” (เกษตรกรต้ นแบบคนที่2)
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5. เกิดคุณลักษณะรักการเรี ยนรู้ เกิดขึน้ ในตัวเกษตรกร จะเห็นได้ว่า เกษตรกรต้นแบบจะให้
ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้ การค้นหาข้อมูล ความรู ้ เทคนิ ควิธีการใหม่ๆอย่างต่อเนื่ อง ดังตัวอย่างที่
ภรรยาเกษตรกรต้นแบบคนที่2 กล่าวว่า “ บอกเลย เราต้ องเรี ยนรู้ เรี ยนรู้ ไม่ มีวันสิ ้นสุด การเลีย้ งวัวนี่ ยังต้ อง
พัฒนาต่ อไปเรื่ อยๆ ทําไงจะลดต้ นทุนได้ อาหาร สายพันธุ์ วัวต้ นนํา้ โอ้ ย นี่สาํ คัญ”

เกษตรกรต้นแบบจึงยังมีความต้องการความรู ้เพื่อพัฒนากระบวนการเลี้ยงโคขุนให้ดีข้ ึน และ
ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งความรู้ที่เกษตรกรต้นแบบต้องการ พบว่า เกี่ยวกับ ในการจัดการ
โรงเรื อนและรางอาหาร การเลี้ยงแม่พนั ธุ์โค การหาวิธีปรับปรุ งสายพันธุ์โคที่เลี้ยงให้ได้ระยะสั้นและโตเร็ ว
การผสมเทียมแบบคัดเพศลูกวัวได้ และ สู ตรอาหารที่สามารถลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพเนื้อ

1.4 องค์ ประกอบและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ จะพบว่า มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่
สําคัญส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ 1) บุคคล 2) กระบวนการ และ 3 ) ความรู ้ มี
รายละเอียด ดังนี้
1.บุคคล หมายถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทาํ ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ ในที่น้ ีหมายถึง
ตัวเกษตรกร จะเห็นได้วา่ ตัวเกษตรกรต้นแบบเองส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ักการเรี ยนรู ้การพัฒนาใน
การประกอบอาชีพการเลี้ยงโคมาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนคือเพื่อการปรับตัวในและ
สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้อยูร่ อดได้ เช่น การเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนแม่พนั ธุ์
ราคาวัวที่สูงขึ้น การปรับกระบวนการเลี้ยงการทดลองสูตรอาหาร การดูแลโรค เกษตรกรเป็ นผูม้ ี
ลักษณะเปิ ดรับความรู ้ ขณะเดียวกันก็ไม่ปิดกั้นความรู ้ คือ พร้อมที่จะแบ่งปันความรู ้ไปสู่บุคคลอื่น ที่
สนใจ
บุคคลทีเ่ ป็ นส่ วนสนับสนุน หมายถึง สมาชิกในครัวเรื อน เกษตรกรเพือ่ นบ้าน ซึ่งในการได้รับ
ข้อมูลข่าว หรื อ ความรู ้ใหม่มา ส่ วนใหญ่เกษตรกรต้นแบบจะนําข้อมูลมาพูดคุย ปรึ กษาหารื อกันกับ
สมาชิกในครัวเรื อน เกษตรกรเพื่อนบ้านที่ไว้วางใจที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ช่วยให้เกิดความคิด การ
ตัดสิ นใจ เกิดการนําไปสู่ การทดลองปฏิบตั ิ เกิดการคิดร่ วมกันในการหาแนวทางหรื อการปรับวิธีการที่
เหมาะสม เหล่านี้ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันเกิดเป็ นการยกระดับความรู ้สมาชิกในครอบครัวได้ต่อไป
บุคคลทีเ่ อือ้ ให้ เกิดโอกาสการเรียนรู้ หมายถึง ผูท้ ี่มีส่วนหรื อ มีบทบาทในการเอื้อให้เกษตรกร
เกิดการเรี ยนรู ้ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้ ประสบการณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ ที่เกษตรกรเป็ นสมาชิกสังกัดอยู่ ปศุสตั ว์อาํ เภอ ปศุสตั ว์จงั หวัด นักวิชาการ เช่น อาจารย์
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นักวิจยั จากสถาบันการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง บุคคลกลุ่มนี้ มีส่วนสนับสนุนให้เกษตรกรต้นแบบได้มี
โอกาสเข้าถึงแหล่งความรู ้ และ สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ให้กบั เกษตรกร เช่น การออกเยีย่ ม
เกษตรกร การจัดประชุม สัมมนา การจัดงานนิทรรศการ การจัดอบรม กิจกรรมการประกวดโค
การศึกษาดูงาน ฯลฯ และรวมถึงการเสริ มสร้างแรงจูงใจให้กบั เกษตรกรให้เกิดการยอมรับเช่นมีการยก
ย่องชมเชยให้เป็ นเกษตรกรดีเด่น การยกระดับฟาร์มเกษตรกรให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
การเชิญเกษตรกรให้ร่วมเป็ นคณะกรรมการต่างๆ เช่นสถาบันการศึกษาในจังหวัด คณะกรรมการกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ โดยมีส่วนร่ วมในฐานะผูม้ ีประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็ จ
2. กระบวนการ กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ เป็ นการแสวงหาความรู ้ของ
เกษตรกรเพื่อนําไปสู่ การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทํางาน
คือเพื่อพัฒนากระบวนการเลี้ยงโคเนื้อให้ได้
คุณภาพ มีกระบวนการสร้างและความรู ้ยกระดับความรู ้ ผ่านการทดลองปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง ลองผิดลอง
ถูกปรับเปลี่ยนประยุกต์การปฏิบตั ิ จนกลายเป็ นความรู ้ฝังในตัวเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็ น
ประสบการณ์ที่นาํ ไปสู่ ความชํานาญ และสามารถถ่ายทอดสอนต่อให้กบั บุคคลอื่น กระบวนการที่
เกิดขึ้นมี 6 ขั้นตอน สรุ ปประเด็นได้ ดังตารางที่ 12 นี้

282
ตารางที่ 12 องค์ประกอบด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ
ขั้นตอน
1.การต้องการ
ความรู ้
ของเกษตร

2.การค้นหาความรู ้

วิธีปฏิบตั ขิ อง เกษตรกรต้ นแบบ
1.ความต้องการส่ วนบุคคล เช่น จากข้อมูล พบว่า แหตุผลของเกษตรกรโดยหลัก
คือ ต้องการเพิม่ รายได้ของครอบครัวจากอาชีพเดิม และ มีเหตุผลอื่นอีก คือ ต้องการ
ลดความเสี่ ยงจากการทําอาชีพเกษตรกรรมประเภทอื่นเพียงอย่างเดียว และ ต้องการ
ทําอาชีพที่ไม่มีความเสี่ ยงเกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพของตนเองและคนในครอบครัว
2.เกษตรกรได้รับการกระตุน้ ได้รับข้อมูล และชี้นาํ ให้เห็นโอกาสที่จะ
ตอบสนองสิ่ ง ที่เกษตรกรต้องการ เช่น จากการแนะนําจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปศุ
สัตว์จงั หวัด จากนักวิชาการในมหาวิทยาลัย และ จากการได้มีประสบการณ์ในการ
ทํางานในสหกรณ์ฯ โพนยางคํา ทําให้เกษตรกรเกิดการคิดเทียบเคียงกับความรู ้และ
สภาพการปฏิบตั ิเดิมของตน
1.การหาความรู ้ดว้ ยตังเอง เป็ นการที่เกษตรกรจะเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองในเวลา
สถานที่ และ สถานการณ์ ตามที่ตนเองสนใจ และมีพร้อม แหล่งความรู ้ เป็ นสิ่ งที่อยู่
รอบตัว คือ
ประเภทบุ ค คล คื อ คนที่ เ กษตรกรรู ้ จัก มี ค วามสนิ ท ไว้ว างใจ เช่ น การ
ปรึ กษาหารื อกับคนในครอบครัวและ เครื อญาติ และ การ หาความรู ้จากบุคคลอื่นผู ้
มีความชํานาญ เช่ น เพื่อนเกษตรกร ปศุสัตว์อาสา พ่อค้าวัว ผ่านการพูดคุย สังเกต
สอบถาม ในสถานการณ์ต่างๆ
เช่น การพบปะกันตามตลาดนัดซื้อขายโค งานบุญในพื้นที่ การแวะเยีย่ มคอก
ของเพื่อนบ้าน หรื อ การโทรหาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เมือต้องการสอบถามข้อมูล ข้อ
สงสัย หรื อปัญหา
ประเภท สื่ อ ที่พบ คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น เอกสารตํารา คู่มือ และ วารสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับวงการปศุสตั ว์ และการเลี้ยงโคเนื้อ
2.การหาความรู ้ จากการเข้าร่ วมกิ จกรรมที่มีกลุ่ม หน่ วยงาน องค์กร เป็ น ผูจ้ ดั
ขึ้น เป็ นการที่เกษตรกรเรี ยนรู ้ภายใต้รูปแบบหรื อข้อกําหนดของผูจ้ ดั กิจกรรม เช่ น
การกําหนดวัน ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ รู ปแบบกิ จกรรมที่พบ ได้แก่ เช่ น
การเข้าประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดงานนิ ทรรศการต่างๆ เช่น งาน
โคเนื้อแห่งชาติ และการเข้าร่ วมเป็ นฟาร์มทําวิจยั ของนักวิชาการ
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ตารางที่ 12 องค์ประกอบด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ (ต่อ)
ขั้นตอน
3.การสร้างความรู ้

วิธีปฏิบตั ิของ เกษตรกรต้นแบบ

1.มีการนําข้อมูลที่รับมาใหม่ พูดคุยหารื อ กับสมาชิกในครอบครัว
2.ใช้หลักการทดลองลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
3. การทดลองจะการแบ่งทําในขนาดเล็ก เช่น ทดลองกับโคที่ 2-3 ตัว
4. มีการทดลองทําแบบส่ วนตัว และ แบบรวมกลุ่มเพื่อนที่สนใจทดลองพร้อมกัน
5.การทดลองอาจมีการปรับวิธีการให้เหมาะสมในทางปฏิบตั ิจริ งของตนเอง
6.ผลที่ได้จากการทดลองจะนํามาคิดเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์เดิมและหาข้อสรุ ป
สําหรับตนเอง
7. บางครั้งเมื่อเกิดบัญหา เมื่อลองหาวิธีการต่างๆจนได้ผล กลายเป็ นได้ความรู ้ความรู ้
ใหม่โดยบังเอิญ
4.การใช้ความรู ้
ความรู ้ที่เกษตรกรสร้างขึ้นใหม่ จะถูกนําไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเลี้ยง
โคของตนเอง และ นําไปใช้ในการยกระดับการเลี้ยง เช่น การขยายไปสู่ การเป็ น
ระบบฟาร์มขนาดใหญ่ มีการบริ หารจัดการในรู ปแบบบริ ษทั
5.การจัดเก็บความรู ้ 1. สะสมเป็ นภูมิปัญญารวมกับความรู ้เดิมในตัวของเกษตรกร
2. จัดเก็บในรู ปแบบที่เห็นเป็ นรู ปธรรม เช่น การจัดทําคู่มือ การจดสู ตรอาหาร
ภาพวาด การทําแผ่นพับความรู ้ การทําแผ่นป้ ายให้ความรู ้
6.การถ่ายทอด
1. ถ่ายทอดให้คนในครอบครัว บุตร หลาน และเครื อญาติ โดยการสอน เป็ นการ ฝึ ก
ความรู ้
ให้ลงมือทําควบคู่กนั ไปกับตนจนเกิดทักษะ
2.ถ่ายทอดให้ คนทํางานในฟาร์ม เช่น ลูกจ้าง นักสัตวบาลประจําฟาร์ม เพื่อให้
ทํางานแทนเกษตรกรได้
3.ถ่ายทอดให้คนสนใจทัว่ ไป ในฐานะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ จัดการอบรม ดูงาน ให้กบั
เกษตรกร นิ สิต เป็นฟาร์ มทดลองให้กบั นักวิจยั และ การเป็ นเกษตรกรวิทยากร เมื่อ
ได้รับเชิญ
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3. ความรู้ ความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ เป็ นความรู ้ในลักษณะที่นาํ หลักวิชาการมาประยุกต์ใช้
เป็ นความรู ้ที่มีการปฏิบตั ิ มีการผ่านการทดลองปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมกับบริ บทของตนเอง รวมถึงมี
การค้นเจอความรู ้ดว้ ยตนเองจากการทดลองแก้ปัญหา รวมถึงยังมีความต้องการความรู ้เพิ่มเติม โดยมี
รายละเอียด ดังในตารางที่ 13
ตารางที่13 องค์ประกอบด้านความรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ
ประเด็น
ความรู้ ของเกษตรกรต้ นแบบ
1. แม่พนั ธุ์ววั ควรเป็ นแม่พนั ธุ์บราห์มนั มีโครงสร้างไม่ใหญ่เกินไป การเลี้ยความแน่น
ความรู ้ที่
ของเนื้ อจะเร็ ว ส่ งอาหารได้เร็ ว ส่ วนพันธุ์ที่เลี้ยงขุน ใช้สายพันธุ์ลูกผสมชาโรเลย์ 50
นํามาใช้
เปอร์ เซ็นต์ เจริ ญเติบโตเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อได้ดี และมีสาย
พันธุ์อื่นๆที่เป็ นเลือดผสมยุโรป 50 เปอร์ เซ็นต์ ใช้เลี้ยงขุนได้ เช่น พันธุ์ลูกผสมลิมูซ่า
พันธุ์ซิมเมนทอล พันธุ์กาํ แพงแสน
2. โรงเรื อน ควรอยูห่ ่ างจากที่อยูอ่ าศัย เป็ นพื้นสู งระบายนํ้าได้ดี มีรางหญ้า รางอาหาร
และอ่างนํ้าอย่างเพียงพอ รางอาหารควรมีความกว้าง 80-100 เซนติเมตร ลึกประมาณ 80
เซนติเมตร พื้นที่การเลี้ยงต่อตัว ขนาด 2 คูณ 2.5 ตารางเมตร ถ้าเป็ นพื้นคอนกรี ตให้มี
ความลาดเอียงเล็กน้อย ในช่วงตอนที่เทพื้นพอกําลังหมาดให้ใช้ไม้กวาดก้านมะพร้านก
วาดให้เป็ นร่ องเล็กน้อย เพื่อป้ องกันโคลื่นล้ม และหมัน่ ทําความสะอาดทุกวัน
การ
สร้ างคอก ความยาวคอก ควรอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่ออากาศถ่ายเท หลบ
แดดร้อนตอนกลางวัน ได้แดดตอนเช้าและตอนเย็นส่ องผ่านช่วยฆ่าเชื้อโรค
3. การเลือกวัวเข้าขุน 1)ดูอายุววั 2 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 3 ปี เป็นช่วงโครงกระดูกสมบูรณ์
เปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อได้ดี วัวอ้วนเร็ ว การสังเกตอายุดูจากฟันแท้ของวัว ฟันแท้ 1 – 2 ซี่
คือ วัวอายุ ไม่เกิ น 30 เดือน หรื อ 2 ปี ครึ่ ง และ ฟั นแท้ 3 – 4 ซี่ คือ วัวอายุ ไม่เกิน 36
เดื อน หรื อ 3 ปี กรณี เกษตรกรต้องการขุนวัวเร็ วขึ้น ให้ดูช่วงอายุประกอบกับการดู
นํ้าหนักตัว คือวัวอายุ 1 ปี ขึ้นไป ต้องเลี้ยงให้ได้น้ าํ หนักตัวไม่ต่าํ กว่า 300 – 450 กิโลกรัม
จึงจะเริ่ มนํามาขุนได้ 2)ดูโครงสร้างวัว เลือกวัวที่มีโครงสร้ างใหญ่ หนังหนา มีลึงค์
หย่อนพอสมควร ขาเหยียดตรงดูแข็งแรง เล็บไม่นอนเกินไป และควรเป็ นวัวมาจากแม่
พันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั
4. การเตรี ยมวัวเข้าขุน 1)ทําการถ่ายพยาธิ ภายใน คือ พยาธิ ตวั ตืด พยาธิ ตวั กลม พยาธิ
ใบไม้ในตับ และพยาธิ ภายนอก คือ พวกเห็บ เหา ไร ขี้เรื้ อน เป็นยาฉี ดหรื อกรอก 2)ฉี ด
วัคซี นป้ องกันโรคปากและเท้าเปื่ อย และฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคคอบวมทุกๆ 6 เดื อน
ส่ วนช่วงการขุน ทําการถ่ายพยาธิ ทุกๆ 4 – 6 เดือน วิธีการขุนเพื่อให้ได้เนื้ อคุณภาพดี
วัวเริ่ มขุนตั้งแต่ อายุ 2 ปี ขึ้นไป ใช้ระยะเวลาในการขุน 8 เดื อน กรณี ที่นําวัวเข้าขุน
ในช่วงอายุนอ้ ย คือ ไม่ถึง 2 ปี ให้เพิ่มระยะเวลาการขุน เป็ น 12 – 14 เดือน
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ตารางที่13 องค์ประกอบด้านความรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ
(ต่อ)
ประเด็น
ความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ
5. อาหาร 1)อาหารหยาบ หมายถึงอาหารที่มีเยือ่ ใยสู ง ใช้ท้ งั หญ้าสด ฟาง และหญ้าพันธุ์
ดี เช่น หญ้ารู ซี่ หญ้ากีนีสีม่วง หญ้าเนเปี ยร์แคระ 2)อาหารข้น หมายถึงอาหารที่ไม่มีเยือ่ ใย
ได้แก่ พวกรํา ปลายข้าว ใบกระถินป่ น มันเส้น นิ ยมใช้อาหารข้นแบบอัดเม็ด เพราะเวลา
สัตว์กินจะไม่ฟุ้งกระจาย ไม่เข้าจมูกเข้าตาวัว
3)กากนํ้าตาล เพื่อให้เกิดไขมันแทรกเนื้ อดี ช่วยย่อยอาหารหยาบ นํากากนํ้าตาลให้ววั กิน
สด วัว 1 ตัว กินวันละประมาณ 2 กิโลกรัม แบ่งกิน เช้า–เย็น จะได้ไขมันแทรกเนื้ อดีทาํ
ให้เนื้ อนุ่ ม 4)แร่ ธาตุกอ้ น การขุนวัวเป็ นการเลี้ยงแบบขังยืนโรง จําเป็ นต้องเสริ มแร่ ธาตุ
ก้อน เพื่อให้ขาและกระดูกแข็งแรง ส่ วนการคํานวณปริ มาณอาหารข้น และ อาหารหยาบ
ที่จะให้ในแต่ละวัน คือ ปริ มาณอาหารข้น ต่อวัน เท่ากับ นํ้าหนักตัว คูณ ด้วย 1 – 1.5
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส่ ว นอาหารหยาบ คื อ ฟาง ต่ อ วัน เท่ า กับ นํ้าหนัก ตัว คู ณ ด้ว ย 2 – 3
เปอร์เซ็นต์ หญ้าสด ต่อวัน เท่ากับ นํ้าหนักตัว คูณ ด้วย 10 เปอร์ เซ็นต์ กรณี ให้อาหารข้น
แล้ว ให้ลดหญ้าสด เหลือ 4 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน การเลี้ยงโคแบบขุนยืนโรง จะให้อาหารเป็ น
เวลา คือ เช้า และ เย็น เกษตรกรกําหนดเวลาที่สะดวก แต่ตอ้ งให้ตรงเวลาเดียวกันทุกวัน
เป็นการหัดวัวในการกิน เมื่อคํานวณปริ มาณอาหารในแต่ละวันจากนํ้าหนักตัวแล้ว ให้
แบ่งปริ มาณอาหารออกเป็ นครึ่ งเช้า และ เย็น โดยต้องให้ววั กินอาหารข้นหมดก่อน จึงให้
กิ นฟางหรื อหญ้า ต้องนํ้าสะอาดมีไว้ให้ววั กิ นตลอดเวลา เกลื อแร่ กอ้ นต้องมี ไว้ ให้ววั
สามารถเลียได้ตลอดเวลา
6. ระยะเวลาในการขุน ระยะเวลาขุนโค โดยหลักทัว่ ไปจะมีความสัมพันธ์กบั ช่วงอายุโค
ถ้าขุนโคอายุนอ้ ยต้องใช้เวลามากกว่าการขุนโคมาก เช่น โคหย่านม ใช้เวลาขุนประมาณ
10 เดือน แต่ถา้ เป็ นโคอายุ 1 ปี ใช้เวลาประมาณ 8 เดือน โคอายุ 1 ปี ครึ่ ง ใช้เวลาขุน
ประมาณ 6 เดือน ปั จจุบนั เกษตรกรต้องการขุนโคเร็ วขึ้น เน้นการขุนโคระยะสั้นที่ไม่ใช้
เวลานานมาก และ การคัดโคเข้าขุนจะเริ่ มที่โคเพศผูอ้ ายุ 1 ปี ครึ่ ง เนื่ องจาก การหาโค
อายุ 2-3 ปี เป็ นเรื่ องยาก จากการที่เกษตรกรนิ ยมขายลูกวัวเนื่ องจากราคาดี และประกอบ
กับ เกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนต้องการรอบการขุนให้เร็ วขึ้น เพื่อให้ได้รายได้กลับมาเร็ ว และ
ประหยัดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงดู
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ตารางที่13 องค์ประกอบด้านความรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ
(ต่อ)
ประเด็น
ความรู้ ของเกษตรกรต้ นแบบ
7. การดูแลสุ ขอนามัยระยะขุน จําเป็ นต้องดูแลเอาใจใส่ สังเกตการณ์กินอาหาร อาการ
ของโคแต่ละตัวในทุกๆวัน ทั้งนี้เนื่องจากโคหนึ่งตัวในปัจจุบนั นับว่ามีราคาสู งสําหรับ
เกษตรกรหากเกิดความเสี ยหาย หรื อล้มตาย การสังเกตอาการของโคที่มีโอกาสเป็ นโรค
นั้น ขึ้นกับประสบการณ์และความชํานาญของเกษตรกร ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะ
ขุน เช่น ท้องเสี ย อาจเกิดจากอาหาร เช่น เปลี่ยนอาหารกินกากนํ้าตาลมากเกินไป กิน
เกลือมากเกินไป หรื ออาหารมียเู รี ยมากเกินไป การมีบบาดแผล อาจเกิดขึ้นได้จากการ
ขวิดกันเองของโค โรคตาอักเสบ อาจเกิดจากมีการอักเสบมีเชื้อ โดยมีแมลงหวี่ตอม
จํานวนมากหากคอกสกปรก อาการเป็ นหวัดในหน้าฝน ที่สาํ คัญ อาการท้องขึ้น หรื อ
ท้องอืด อาจเกิดจากปริ มาณแก๊สในกระเพาะมากเกินไปจนระบายออกไม่ทนั เนื่องจาก
โคกินหญ้าสดที่อวบนํ้ามากเกินไป และ โรคปากเท้าเปื่ อยของวัว
8. ผลพลอยได้จากการเลี้ยงโค มูลโคยังเป็ นรายได้เพิ่มที่ดีให้กบั เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
เนื่ อ งจากมู ล โคมี ป ระโยชน์ ต่ อ การเพราะปลู ก พื ช อื่ น ๆ เช่ น ข้า ว ไร่ ม ัน สํา ปะหลัง
ยางพารา หรื อ เกษตรกรต้นแบบบางรายส่ งมูลโคที่ได้ เข้าสู่ โรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ เกิด
เป็ นธุรกิจต่อยอด

ความรู ้ที่
ค้นพบโดย
บังเอิญ

1.กากถัว่ เหลืองวัวก็ทานได้ (เกษตรกรต้นแบบคนที่2)
จากการอ่านหนังสื อของเกษตรกรพบข้อมูลที่กล่าวถึง กากถัว่ เหลืองสด และกาก
มะพร้าว มีปริ มาณโปรตีนสู ง จึงลองนํากากถัว่ เหลืองจากการขายนํ้าเต้าหูใ้ นตลาด กาก
ถัว่ เหลืองสด แล้วก็กากมะพร้าวหลังจากการคั้นกะทิ นํามาผสมในอาหาร พบว่า วัว
สามารถทานได้ และสังเกตการณ์ทานอาหารในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น และช่วยเพิ่มไขมัน
แทรกได้ดี แต่ขอ้ จํากัด คือ วัตถุดิบดังกล่าวค่อนข้างหายาก และมีปริ มาณน้อย
2.วิธีการจัดการวัวดื้อ วัวดุ (เกษตรกรต้นแบบคนที่3)
เมื่อเกษตรกรเจอปัญหา วัวนอน ดื้อไม่ลุก ให้ลองกัดหางวัว วัวจะสะดุง้ ลูกขึ้น ถ้าไม่กล้า
ใช้ฟันกัด ให้ใช้คีมหนีบหางวัวแทนได้ แต่ไม่แนะนํา เพราะอาจทําให้เกิดแผลได้ ส่ วน
เรื่ องการจัดการวัวดุ(หรื อควายดุ) ให้นาํ วัวตัวอื่นที่เชื่อง ไม่ดุ และต้องเป็ นตัวที่ใหญ่กว่า
วัวตัวดุ นํามาเทียบจับสะพายแล้วเดินเคียงเข้าไปใกล้ๆกับวัวตัวดุ พอใกล้กนั แล้ว หากวัว
สองตัวไม่ดุไม่ชนกัน ก็จบั ทั้งสองตัวมัดผูกเชือกไว้ดว้ ยกัน เวลาจูงให้เกษตรกรจูงตัวที่
ไม่ดุ โดยเดินข้างวัวตัวที่ไม่ดุเพื่อใช้เป็ นเกราะกําบัง
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ตารางที่13 องค์ประกอบด้านความรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ
(ต่อ)
ความรู้ ของเกษตรกรต้ นแบบ
ประเด็น
ความรู ้ที่ยงั เป็ นที่ 1.ความรู้ในการจัดการโรงเรื อนให้ดีข้ ึน เช่นการออกแบบรางอาหารให้สะดวก เหมาะสม
กับพื้นที่ ประเภทอาหาร และการกินของโค
ต้องการ
การเลี้ยงแม่พนั ธุ์โค
3.การหาวิธีการปรับปรุ งให้ได้สายพันธุ์โคที่เลี้ยงได้ระยะสั้นและโตเร็ ว
4.การผสมเทียมแบบคัดนํ้าเชื้อแบบกําหนดเพศลูกวัวได้
5.สู ตรอาหารที่สามารถลดต้นทุนและหรื อสู ตรอาหารที่ทาํ ให้การเลี้ยงโคขุนได้เกรดเนื้อ
คุณภาพดียงิ่ ขึ้น

ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการจัดการความรู้
ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ พบว่า มีดงั นี้
1.การเป็ นผู้รักการเรียนรู้ ของเกษตรกร เกษตรกรต้นแบบทั้งหมดมีทศั นติที่เหมือนกันคือ ให้
ความสํา คัญ กับ การเรี ย นรู ้ ห าความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทํา ให้ เ ข้า มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ต่างๆ เช่น การเข้าประชุม สัมมนา อบรม การศึกษาดูงาน รวมถึงการเป็ นผูเ้ ปิ ดรับที่จะ
เรี ยนรู ้ ลงมือทดลองในความรู ้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการอาชีพการลี้ยงโคเนื้อให้ดีข้ ึน
2.การมีสายสั มพันธ์ อนั ดีระหว่ างบุคคล เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญ ที่ทาํ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
ระหว่ า งบุ ค คล ที่ ใ นการดํา เนิ น วิ ถี ชี วิ ต ตามปกติ ข องเกษตรกร และในการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ต่างๆที่จดั ขึ้น เกษตรกรส่ วนใหญ่จะ เปิ ดใจทั้งในฐานะเป็ น “ผูร้ ับความรู ้” และใน
ฐานะเป็ น “ผูใ้ ห้ความรู ้” กับบุคคลที่รู้สึกไว้วางใจ เชื่อใจ มีมิตรภาพอันดีต่อกัน
3.การสนับสนุนจากหน่ วยงานต่ างๆในการสร้ างโอกาสการเรียนรู้
โดยภาพรวมจะพบว่า
เกษตรกรต้นแบบทั้ง 5 เริ่ มต้น อาชีพการเลี้ยงโคขุนในฐานะสมาชิกสังกัดสหกรณ์ที่เป็ นแหล่งรับซื้อโค
3 แหล่ง ได้แก่ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จังหวัดสกลนคร สหกรณ์
การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสตั ว์ จังหวัดมุกดาหาร
และ สหกรณ์โคเนื้อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด จังหวัดนครปฐม เนื่องจาก สหกรณ์ มีบทบาท
หน้าที่ส่วนหนึ่งในการส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จึงพบว่า การเข้าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาํ ให้เกษตรกรต้นแบบมีโอกาสเข้าถึง ความรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้ และกิจกรรม
ต่างๆ ที่สหกรณ์และหรื อหน่วยงานที่มีความร่ วมมือกับ สหกรณ์ เช่น ปศุสตั ว์จงั หวัด มหาวิทยาลัยต่างๆ
จัดขึ้น เช่น การจัดการประชุมสมาชิกของสหกรณ์ การจัดสัมมนา อบรมของกรมปศุสตั ว์ การจัดศึกษาดู
งานให้กบั เกษตรกร การเชิญเกษตรกรเป็ นวิทยากรในหลักสูตรอาชีพท้องถิ่นของสถานศึกษาในจังหวัด
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และ รวมถึงการคัดเลือกฟาร์มเกษตรให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และ เป็ นแหล่งศึกษาวิจยั จากโครงการวิจยั
ต่างๆของสถาบันการศึกษา
เหล่านี้ลว้ นเป็ นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงข้อมูลและเข้าถึง
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั บุคคลอื่นๆ
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ตอนที2่ ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ผ้ ูเลีย้ งโคขุน
ตอนที่2 เป็ นการอธิ บายข้อมูลที่ได้มาจากการสนานากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุนที่เป็ น
สมาชิ ก สังกัด สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด สหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง
จํากัด สาขาปศุสตั ว์ และ สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด ข้อมูล
แบ่ งออกเป็ น 4 ประเด็น ประกอบด้ว ย 1) ข้อมูลบริ บททัว่ ไปและกระบวนการจัดการความรู ้ ของ
สหกรณ์ 2) กระบวนการเรี ยนรู ้ ความรู ้และแนวปฏิบตั ิที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
3) กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน และ ผลของกระบวนการจัดการ
ความรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และ 4) องค์ป ระกอบและปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการจัด การความรู ้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1. ข้ อมูลบริบททัว่ ไป และกระบวนการจัดการความรู้ ของสหกรณ์
ผลการวิเคราะห์บริ บททัว่ ไป และกระบวนการจัดการความรู ้ของสหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ ง ได้มาจาก
การอธิ บายสภาพการดําเนิ นงาน เงื่อนไข ข้อกําหนดทัว่ ไปของสหกรณ์ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ตวั แทน
สหกรณ์ จากการศึกษาภาคสนาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 สหกรณ์ การเลีย้ งปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด
ประวัติสหกรณ์ ฯ โพนยางคํา
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด เรี ยกชื่อย่อว่า “สหกรณ์ฯ โพนยางคํา”
ตั้งอยูท่ ี่ บ้านโพนยางคํา หมู่ที่ 10 ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์เมื่อวันที่ 3
มิถุนายน พ.ศ. 2523 มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการผลิตเนื้อโคคุณภาพดี โดยเป็ นแหล่งรับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกรที่ร่วมโครงการผสมพันธุ์เทียม ในช่วงเริ่ มต้น ปี พ.ศ.2519 หน่วยทหารชื่อว่า กรป.กลาง หรื อ
กองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบนั คือ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดาํ เนินการส่ งเสริ มการเลี้ยงโคขึ้น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
การจัดตั้งเป็ นกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคขุน เริ่ มต้นที่บา้ นโพนยางคํา ตําบลโนนหอม จังหวัดสกลนคร และดําเนิ น
โครงการผสมเทียมโคพันธุ์เนื้อ
โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศสในยุค
เริ่ มต้น เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาพันธุ์โคเนื้อโดยการนํานํ้าเชื้อโคพันธุ์เนื้อจากต่างประเทศมาบริ การผสม
เทียมให้กบั เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคในภาคอีสานและจังหวัดอื่นๆ โคขุนโพนยางคํา หรื อเรี ยกโค
เนื้อลูกผสมพันธุ์ไทย-ฝรั่งเศส เกิดจากการผสมเทียมโดยใช้น้ าํ เชื้อจากพ่อพันธุ์-แม่พนั ธุ์โคเนื้อ 3 สาย
พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ชาโรเลย์ส (Charolais) ถิ่นกําเนิดประเทศฝรั่งเศส เป็ นสายพันธุ์หลัก พันธุ์ซิมเมนทอล
(Simmental) ถิ่นกําเนิดประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และพันธุ์ลิมูซีน (Limusin) ถิ่นกําเนิดประเทศฝรั่งเศส
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และเพื่อจัดหาตลาดรองรับเนื้อโคพันธุ์ลูกผสม จึงมีการจัดตั้ง สหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพน
ยางคํา จํากัด เกิดขึ้น ณ บ้านโพนยางคํา จังหวัดสกลนคร ในปี แรกสหกรณ์มีสมาชิก 50 คน (สหกรณ์ฯ
โพนยางคํา, 2554:1-2)
การเป็ นสมาชิก
ปั จจุบนั (พ.ศ.2556) สหกรณ์ฯ โพนยางคํา มีการแบ่งสมาชิกออกเป็ น 2 ประเภท คือ สมาชิก
ประเภทสามัญ แบ่งออกเป็ น 22 กลุ่ม ตามเขตพื้นที่ มีจาํ นวน 4,477 ราย และ สมาชิกประเภทสบทบ
จํานวน 149 ราย (สหกรณ์ฯโพนยางคํา, 2556:6) มีสมาชิกกระจายอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดสกลนคร
นครพนม หนองคาย และมีการกําหนดคุณสมบัติ สิ ทธิและหน้าที่ ของสมาชิกประเภทต่างๆ ดังนี้
(สหกรณ์ฯโพนยางคํา, 2554:1-2-1,2-13)
สมาชิกประเภทสามัญ กําหนดคุณสมบัติ ดังนี้
1.มีภูมิลาํ เนาในเขตจังหวัดสกลนครในทุกอําเภอ หรื อจังหวัดนครพนม (อําเภอเมือง อําเภอ
ปลาปาก อําเภอธาตุพนม อําเภอเรณูนคร อําเภอนาแก อําเภอวังยาง) หรื อ จังหวัดหนองคาย
(อําเภอเซกา)
2.บรรลุนิติภาวะ (อายุ 18ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป)
3.มีโคเตรี ยมขุน 1 ตัวขึ้นไป
สิ ทธิของสมาชิก
1.เข้าประชุมกลุ่ม ประชุมใหญ่
2. เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
3. รับเลือกตั้งเป็ น กรรมการดําเนินการของสหกรณ์
4. รับบริ การทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์
หน้ าทีข่ องสมาชิก
1.ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ และคําสัง่ ของสหกรณ์
2.เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
3.ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจการสหกรณ์ฯ เพื่อให้สหกรณ์ฯเข้มแข็ง
4. สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์ฯ
5. ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ฯ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื่ อง
และมัง่ คง
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สมาชิกสมทบ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สมาชิกสมทบประเภทผลิตโคขุน กําหนด
คุณสมบัติ ดังนี้
1.ต้องเป็ นนิติบุคคล องค์กร หรื อ กลุ่ม
2. ต้องมีภูมิลาํ เนาในเขตพื้นที่จงั หวัด นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสิ นธุ์ อุดรธานี
หนองคาย
3.จํากัดจํานวนสมาชิกสมทบ(ประเภทผลิตโคขุน) ไม่เกิน 5 รายในแต่ละจังหวัด
4. แต่ละ “กลุ่ม” ต้องมีสมาชิกที่เลี้ยงโคขุน ไม่นอ้ ยกว่า 5 ราย
5.จัดทําทะเบียน แสดงชื่อที่อยูข่ องสมาชิกองค์กรฯ พร้อมรายชื่อสมาชิกฯ
6.เสนอรายงานการประชุม แต่งตั้งตัวแทน “กลุ่ม” ผูม้ ีหน้าที่ติดต่อกับสหกรณ์ และรับเงินใน
นามของ “กลุ่ม” พร้อมการรับรองของปศุสตั ว์อาํ เภอ หรื อ ปศุสตั ว์จงั หวัด หรื อ สหกรณ์จงั หวัด
ส่ วนอีกประเภท คือ สมาชิกสมทบประเภทพนักงานสหกรณ์ ซึ่งสิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สมทบจะเหมือนกับของสมาชิกสามัญ แต่มีความแตกต่างกัน คือ สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิซ้ือสิ นค้าจาก
สหกรณ์ในรู ปเงินเชื่อ ไม่มีสิทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม และ ไม่มีสิทธิในการรับ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์ และผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
ภารกิจของสหกรณ์ที่มีบริ การให้กบั สมาชิก ได้แก่ บริ การผสมพันธุ์เทียมโค ส่ งเสริ มการเลี้ยง
โคขุนและโคแม่พนั ธุ์ บริ การรักษาสัตว์ของสมาชิก จําหน่ายอาหารสัตว์(อาหารข้น)ให้กบั สมาชิก รับ
ซื้อโคขุนของสมาชิก และจัดการแปรรู ปและจําหน่ายเนื้อ
บทบาทของสหกรณ์ ฯโพนยางคํา ทีม่ ตี ่ อการพัฒนาสมาชิก
ผูว้ ิจยั ได้สมั ภาษณ์ตวั แทนผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯโพนยางคํา คือ นักวิชาการ ประจําสหกรณ์ เป็ นผู ้
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสมาชิกของสหกรณ์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ สํานักงานสหกรณ์ฯโพน
ยางคํา เมื่อเวลา 10.30 น. โดยนักวิชาการผูแ้ ทนสหกรณ์ ได้เล่าประวัติการก่อตั้งสหกรณ์ ข้อมูล
พื้นฐานทัว่ ไป จํานวนสมาชิก รวมถึงระเบียบการเข้าเป็ นสมาชิกของเกษตรกรผูส้ นใจ ในด้านการ
บริ การให้ความรู ้แก่เกษตรกรสมาชิก พบว่า สหกรณ์ฯโพนยางคํา มีแนวทางการส่ งเสริ มให้ความรู ้
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ มต้นตั้งแต่เมื่อมีเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจสมัครเข้าเป็ นสมาชิก จะมี
ข้อกําหนดการเข้าเรี ยนรู ้ให้กบั เกษตรกร คือต้องเรี ยนรู ้เรื่ องของกฎระเบียบของสหกรณ์ และ ความรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อขุน และก่อนสมัครเป็ นสมาชิก จะมีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ลงตรวจดูความ
พร้อมของฟาร์มเกษตรกร ดูการจัดการอาหาร นํ้า โคที่จะเลี้ยง แล้วจึงจะมีสิทธิสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
พร้อมรับคําแนะนําติดตามในระยะเริ่ มแรกจากเจ้าหน้าที่ ดังที่ นักวิชาการผูแ้ ทนสหกรณ์ กล่าวว่า “
เกษตรกรผู้เลีย้ งที่จะเข้ าเป็ นสมาชิ กกับเรา จะเป็ นได้ ต้องรู้ รายละเอี ยดข้ อกําหนดของสหกรณ์ ทั้งหมด แล้ วเรา

292
ให้ ความรู้ ตั้งแต่ เริ่ มต้ นเลีย้ งคือเรื่ องของสายพันธุ์ การเริ่ มต้ นจะเลีย้ ง เป็ นลูกผสมแบบไหน อายุเท่ าไหน
นํา้ หนักเท่ าไหร่ เราถึงจะขุนให้ มีค่ ูมือสหกรณ์ สาํ หรั บสมาชิ กใหม่ ที่สมัครเข้ ามาบอกวิธีการเลีย้ ง การดูแล ปฐม
พยาบาลสัตว์ เจ็บป่ วยเบือ้ งต้ น เรามีให้ ให้ มาดูฟาร์มที่สหกรณ์ ก่อน แล้ วเราก็ไปดูของเขา”

เมื่อเกษตรกรเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว สหกรณ์ฯโพนยางคํา จะมีระบบติดตามดูแลสมาชิกอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริ มออกเยีย่ มฟาร์มดูแลโรงเรื อน และให้บริ การสมาชิก เช่น ให้บริ การ
ผสมเทียม ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีน การจัดส่ งอาหารโค กากนํ้าตาล การดูแลให้ความรู ้หรื อแก้ปัญหาให้กบั
สมาชิก การติดต่อสื่ อสานกับสมาชิก แบ่งออกเป็ นสองลักษณะ คือ การที่สมาชิกสามารถติดต่อมาทาง
สหกรณ์ได้โดยตรง และ การแบ่งสมาชิกรออกเป็ นกลุ่มๆ ตามเขตพื้นที่ และมีประธานกลุ่มเป็ นผู ้
ประสานงานเพื่อความคล่องตัวในการติดต่อกับทางสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบนั มีการแบ่งออกเป็ น 22 กลุ่ม ดัง
แสดงในตารางที่ 14 ดังที่ นักวิชาการผูแ้ ทนสหกรณ์ กล่าวว่า “ การดูแลสมาชิ กหลักๆ มีสองแบบ คือ
เกษตรกรมีปัญหา ต้ องการรู้ อะไร ก็จะโทรมาที่สหกรณ์ กับอี กวิธีสหกรณ์ จะมีตัวแทนกลุ่มของเกษตรกร
เนื่องจากพืน้ เรากว้ าง และสมาชิ ก เกือบ 5000 กว่ าราย จะมีการแบ่ งโซนการบริ หารออกเป็ น 22 กลุ่ม แต่ ละ
กลุ่มจะคัดเลือกตัวแทนของเค้ าขึน้ มาเป็ นประธานกลุ่ม แล้ วคัดเลือกเข้ ามาเป็ นคณะกรรมการ เป็ นอนุกรรมการ
นี่มีระบุในคู่มือสหกรณ์ ”

ตารางที่ 14 การแบ่งกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา
กลุ่มที่
1.
2.

ชื่อกลุ่ม
คําผักแพว
โนนหอม

กลุ่มที่
12.
13.

ชื่อกลุ่ม
พรรณนานิคม
วาริ ชภูมิ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ตองโขบ
นามน
โพนปอหู
เมืองสกลนคร
ยอดชาด
โคกก่อง
โพนนาแก้ว
อากาศอํานวย
วานรนิวาส

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

กุสุมาลย์
พังโคน
กุดบาก
สว่างแดนดิน
ปลาปาก
คําตากล้า
นาแก
เรณูนคร
ธาตุพนม

ที่มา: (สหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด,2556 :16)
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สหกรณ์ฯโพนยางคํา มีบทบาทหลัก คือการรับซื้อซากโคเพื่อแปรรู ปเนื้อออกสู่ ตลาด ส่ วนการ
เสริ มความรู ้ หรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั สมาชิกของสหกรณ์น้ นั พบว่า แบ่งเป็ น สอง แบบ
คือ แบบแรก เป็ นการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ส่ วนใหญ่ คือ
หน่วยงานจากปศุสตั ว์จงั หวัด และ สถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ดังที่
นักวิชาการผูแ้ ทนสหกรณ์ กล่าวว่า “มีเรื่ อยๆการอบรมความรู้ ต่ างๆ โครงการต่ างๆ ส่ วนมากจะเป็ นปศุสัตว์
จั ง หวัด และมี ของมหาวิ ท ยาลัย อย่ างราชภั ฏสกลนคร ม.เกษตรสกลนคร ที่ ทาํ งานกันมาตั้ ง แต่ เริ่ มต้ นตั้ ง
สหกรณ์ จะเข้ ามาอบรม วิจัย กับชาวบ้ าน มีงานอะไรก็จะแจ้ งมาเราก็บอกต่ อสมาชิ ก หลักๆก็เป็ นเรื่ องของการ
เลีย้ ง อาหาร การจัดการอะไรที่ทาํ ให้ เกษตรกรเลีย้ งดีขึน้ ”

แบบที่ สอง เป็ นการดําเนิ นงานตามแผนงานประจําปี ของสหกรณ์ เอง จัดประชุ มแบบเป็ น
ทางการปี ละ 1-2 เช่น การจัดประชุมรายงานประจําปี ผลการดําเนินงาน งบประมาณ สถานการณ์ตลาด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิ กที่เป็ นปั จจุบนั และ มีการจัดโครงการอบรมเป็ นทางการอีกปี ละหนึ่ งครั้ง
โดยจัดร่ วมกับหน่ วยงานภายนอก เช่น ปศุสัตว์จงั หวัด มหาวิทยาลัย หรื อมีบริ ษทั เอกชนเข้าร่ วม และ
การจะจัดการประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ทุกๆต้นปี คือช่วงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ โดยนัดหมาย
ผ่านทางประธานกลุ่มเพื่อแจ้งข่าวนัดหมายสมาชิ กกลุ่ม เป็ นการออกเยี่ยมฟาร์ มสมาชิ กในพื้นที่ ให้
ความรู ้ เกี่ ย วกับ การเลี้ ย งโคการแก้ปั ญ หา หรื อ สอบถามความต้อ งการของสมาชิ ก โดยเจ้า หน้า ที่
นักวิชาการ ปศุสัตว์อาสา หรื อตัวแทนจากสหกรณ์ ลงพื้นที่ ดังที่ นักวิชาการผูแ้ ทนสหกรณ์ กล่าวว่า
“สหกรณ์ เอง มี การจั ดให้ ความรู้ อยู่เรื่ อยก็เรื่ องงบ ผลงานในแต่ ละปี เฉลี่ ยปี ละครั้ งสองครั้ ง...เรามี แผนงาน
ออกไปให้ ความรู้ ก็จะมี ประชุ มกลุ่มทุกๆต้ นปี ช่ วงมกรา กุมภา ประธานกลุ่มจะนัดกับสมาชิ ก เราไปให้
ความรู้ เกี่ยวกับการเลีย้ งเป็นไงบ้ าง คอกเป็นไง สหกรณ์ ตอนนี ม้ ีอะไรบ้ าง อยากได้ อะไรคุยกัน อันนีต้ ้ องดูงบ
หน่ อยเพราะแต่ ละกลุ่มที่ไกลๆต้ องนัดรวมกันดีๆ”

การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้กบั สมาชิกที่ผา่ นมา
ผูแ้ ทนสหกรณ์ให้ความเห็นว่า
เพียงพอ เนื่องจากสมาชิกส่ วนใหญ่มีความรู ้ในการเลี้ยงโคขุนเป็ นพื้นฐานอยูแ่ ล้ว การอบรมโดยทัว่ ไป
หลักๆจึงเป็ นเรื่ องของสหกรณ์ที่มีขอ้ มูล สถานการณ์ หรื อ การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เช่น สถานการณ์
ราคาโค โรคระบาด ตลาดเนื้อราคากําไรต้นทุนต่างๆ ที่สมาชิกควรทราบ และ การจัดกิจกรรม
นอกจากนั้น ยังพบว่า สหกรณ์มีการกําหนดให้ สมาชิกมาส่ งโคทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
และมารับเงินจากการส่ งโคเข้าสหกรณ์ในทุกๆวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ดังนั้นเป็ นโอกาสที่เกษตรกร
จะมาพบกันเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันกับเจ้าหน้าที่ได้บ่อยครั้ง
ดังที่
นักวิชาการผูแ้ ทนสหกรณ์ กล่าวว่า “ สมาชิ กจะมาที่สหกรณ์ มาส่ งวัวทุกวันจันทร์กับวันพฤหัส เพื่อ
ชําแหละทุกวันอังคารและวันศุกร์ ทุกพฤหั สนี่มาแน่ ต้องมารั บเงิน สมาชิ กแต่ ละกลุ่มจะมา จะได้ เจอกันเป็ น
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กลุ่มๆ มันก็เป็ นโอกาสที่จะได้ พูดคุยกัน เรื่ องของการเลีย้ ง ใครมีปัญหา ข้ อสงสัยอะไร ก็ถามกัน หรื อจะถาม
กันกับเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มเราก็มี”

ความคิดเห็นทีม่ ีต่อการส่ งเสริมและพัฒนาสมาชิก
เมื่อมองภาพรวมของการประเมินคุณภาพซากเนื้อที่ได้จากการเลี้ยงโคของสมาชิกสหกรณ์ฯ
โพนยางคํา ข้อมูลจากผูแ้ ทนสหกรณ์ พบว่า เกรดเนื้อที่ได้ คิดเป็ นร้อยละ 90 เฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับ 3 ขึ้นไป
คือคุณภาพระดับดี อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานการเลี้ยงของสหกรณ์ที่กาํ หนดไว้ และพบว่า มีเกษตรกรบาง
ราย ที่ได้เกรดซากอยูท่ ี่ระดับ 4 – 4.5 คือคุณภาพระดับดีมาก แต่พบว่า ไม่เสมอไปทุกครั้ง และอาจไม่ใช่
เกษตรกรรายเดิม มีพบเกษตรกรหมุนเวียนไป และ มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 1 ที่อาจพบว่า เกษตรกรได้ผล
การประเมินคุณภาพซากเนื้อโคอยูท่ ี่ระดับ 5 คือคุณภาพระดับดีเยีย่ ม ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพเนื้อนั้นมา
จากหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์โคที่เลี้ยง อายุระยะเวลาการเลี้ยง การจัดการของเกษตรกร และภาพรวม
ของต้นทุนการเลี้ยงเมื่อเทียบกับรายได้ ดังที่ นักวิชาการผูแ้ ทนสหกรณ์ กล่าวว่า “ สมาชิ กที่ส่งซากวัว
จากการประเมินภาพรวม เกรดเนือ้ โค90 เปอเซนต์ จะอยู่ที่เกรด3 อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานของเรา 4 หรื อ 4.5 มี
บ้ างประปราย 5 มีแต่ น้อยมากไม่ ถึง1 เปอเซนต์ เพราะการที่จะได้ เกรด5 ต้ องประกอบด้ วยหลายอย่ าง พันธุ์
อายุการเลีย้ ง การจัดการ ของเกษตรกรที่ต้องสมบูรณ์ จริ งๆ แล้ วต้ องดูทุนการเลีย้ งคุ้มหรื อเปล่ า อย่ างสูงสุดที่
เจอมี 4.5 มาบ้ างในบางเดือน อย่ างเฉลี่ย เดือนๆที่วัวเข้ ามา 600กว่ าตัว มีมีเกรดเนือ้ ที่ 4 อยู่ประมาณ 3 - 4 ตัว
เท่ านั้น ส่ วนใหญ่ จะเป็ น 3 ถึง 3.5”

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในรายที่ได้คุณภาพซาก ตั้งแต่ ระดับ 4 ถึง 5 ในเดือนต่างๆ สหกรณ์มี
การเก็บข้อมูลหลักฐาน ทําให้ทราบว่า สมาชิกคนใด หรื อ กลุ่มใดที่มีการเลี้ยงได้ในระดับดี สามารถ
เป็ นที่เรี ยนรู ้ให้กบั สมาชิกคนอื่นๆได้ และมีการเสริ มแรงจูงใจให้กบั สมาชิก คือ การมอบเงินรางวัล
และการประกาศผลสมาชิกดีเด่นของสหกรณ์ในการประชุมสามัญประจําปี ของสหกรณ์ การคัดเลือกมี
สองประเภท คือ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ผูม้ ีจาํ นวนโคที่เลี้ยงตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป และประเภทดีเด่น
ภายในระดับกลุ่มของตนเอง โดยที่จะมีจาํ นวนโคที่เลี้ยงกี่ตวั ก็ได้ และสหกรณ์จะเปิ ดโอกาสให้สมาชิก
ที่มีได้รางวัลได้แบ่งบันประสบการณ์ เช่น เมื่อมีผสู ้ นใจมาศึกษาดูงาน หรื อ การร่ วมเป็ นตัวแทนกลุ่ม
สมาชิกในกิจกรรมต่างๆ ดังที่ นักวิชาการผูแ้ ทนสหกรณ์ กล่าวว่า “ อย่ างสมาชิ กที่ประเมินแล้ วได้ รางวัลที่
เราเก็บข้ อมูลไว้ เวลาใครติดต่ อขอดูฟาร์มเราก็พาไป ให้ เค้ าอธิ บาย ให้ เค้ าได้ แลกเปลี่ยนกัน มีอย่ างมาจาก
ต่ างประเทศ ปศุสัตว์ ส่งมา มาดูฟาร์มของสหกรณ์ แล้ วก็อยากดูที่สมาชิ กทําจริ งๆ”

อุปสรรคทีพ่ บ
การพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงของเกษตรกร ผูแ้ ทนสหกรณ์ฯโพนยางคํา ให้ความสําคัญกับการที่
เกษตรกรต้องเอาใจใส่ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้าร่ วมกิจกรรม หรื อโครงการต่างๆที่
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สหกรณ์หรื อหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น ปัจจุบนั สหกรณ์มีการส่ งข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆผ่าน
ไปยังตัวแทน คือ ประธานของแต่ละกลุ่ม ซึ่งพบว่า ส่ วนใหญ่จะเป็ นลักษณะการส่ งสมาชิก เป็ นตัวแทน
เข้าร่ วมกิจกรรม ส่ วนสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆจะไม่เข้าร่ วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจัดเท่าใดนัก สมาชิก
ในแต่ละกลุ่มส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะการเลี้ยงแบบบ้านใครบ้างมัน ยกเว้นกิจกรรมที่สหกรณ์บงั คับให้
สมาชิกต้องเข้าร่ วม เหตุผลส่ วนใหญ่ของเกษตรกรคือไม่ค่อยมีเวลา ไม่สะดวกเดินทางในกรณี ระยะ
ทางไกลๆ เรื่ องของค่าใช้จ่าย และ คิดว่ามีประธานกลุ่มเป็ นผูแ้ ทนเข้าร่ วมอยูแ่ ล้ว จึงไม่จาํ เป็ นต้องมา
ดังนั้น หากสมาชิกในแต่ละกลุ่มรวมตัวกันในลักษณะมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ การพัฒนา
กระบวนการเลี้ยง อาจเกิดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในพื้นที่ การขอการสนับสนุนต่างๆ เช่น เรื่ องเงินทุน แม่
พันธุ์ หรื อการติดต่อประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาเพื่อหาเงินทุนมาดําเนินการบริ หาร
กิจกรรมโครงการของกลุ่มน่าจะเป็ นไปได้ดีข้ ึน ดังที่ นักวิชาการผูแ้ ทนสหกรณ์ กล่าวว่า “ กลุ่ม
เกษตรกรที่ค้อนข้ างเด่ นชัดพอมีอยู่ก็ กลุ่มโนนหอม บ้ านท่ าเยี่ยม เป็ นกลุ่มตัวแทนเกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการ
ต่ างๆ ของรั ฐ ปศุสัตว์ มีการเก็บข้ อมูลบันทึกข้ อมูลที่สามารถนําเสนอผลงานของกลุ่มได้ ชัดเจน ส่ วนกลุ่มอื่ นๆ
จริ งๆก็มีศักยภาพนะ แต่ เป็ นลักษณะรวมกลุ่มแต่ เลีย้ งบ้ านใครบ้ านมัน พอมีตัวแทนคือประธาน เค้ าก็ไม่ ค่อย
ได้ ย่ งุ กับหน่ วยงานอื่ นๆส่ วนใหญ่ กบ็ อกไม่ มีเวลา ไม่ อยากเดินทางไกล ยกเว้ นงานสหกรณ์ จัดจะมา ถ้ ารวมตัว
พัฒนากันได้ กว่ านี ้ การขอหน่ วยงานให้ ความช่ วยเหลืออย่ างเงินทุนบ้ าง แม่ พันธุ์บ้าง การติดต่ อประสานกับ
หน่ วยงานของรั ฐ มหาวิทยาลัย หาทุนมาดําเนินการของกลุ่มก็น่าจะได้ ดีขึน้ ”

กระบวนการจัดการความรู้ของ สหกรณ์ ฯ โพนยางคํา
ผลวิเคราะห์ กระบวนการจัดการความรู ้ของ สหกรณ์ฯ โพนยางคํา พบว่า มีข้นั ตอน วิธีการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุ ปได้ ดังนี้
ตารางที่15 ผลวิเคราะห์ กระบวนการจัดการความรู ้ของสหกรณ์ฯ โพนยางคํา
กลุ่มเป้ าหมาย
1.เกษตรกร
ผูส้ นใจสมัคร
สมาชิกสหกรณ์

ขั้นตอน
วิธีการ /กิจกรรม
1.กําหนดเงื่อนไข
ผูส้ นใจต้องมาเรี ยนรู ้เรื่ องกฎระเบียบ ข้อกําหนด ของ
ความรู ้เบื้องต้นสําหรับ สหกรณ์ และ ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคขุน ตาม
เกษตรกรก่อนสมัคร
มาตรฐานของสหกรณ์
โดยเจ้าหน้าที่จะมีคู่มือสมาชิก
เป็ นสมาชิก
สหกรณ์ฯโพนยางคําให้ และ พาดูฟาร์มตัวอย่างของ
สหกรณ์ที่ดาํ เนินการอยู่ ดูลกั ษณะโค โรงเรื อน การให้
อาหาร
2.การตรวจสอบความ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะลงพื้นที่ไปพบเกษตรกร เพื่อ
พร้อมของผูส้ นใจ
ตรวจดูโคที่จะเลี้ยง ลักษณะการจัดการฟาร์ม เพื่อประเมิน
ความพร้อมของเกษตรกร ก่อนสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์
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ตารางที่15 ผลวิเคราะห์ กระบวนการจัดการความรู ้ของสหกรณ์ฯ โพนยางคํา (ต่อ)
กลุ่มเป้ าหมาย
ขั้นตอน
2.สมาชิกสหกรณ์ 3.การติดตามให้
คําแนะนําสมาชิก

4.การพัฒนาความรู ้
สมาชิก

วิธีการ /กิจกรรม
1.มีระบบติดตามให้คาํ แนะนําสมาชิกอย่างต่อเนื่องโดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ งเสริ มของสหกรณ์
2.มีการออกเยีย่ มฟาร์ม และให้บริ การสมาชิก เช่น
ให้บริ การผสมเทียม ถ่ายพยาธิ ฉี ดวัคซีน การจัดส่ งอาหารโค
3.การติดต่อสื่ อสารกับสมาชิก
เพื่อให้แนะนําหรื อ
แก้ปัญหา แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
-สมาชิกสามารถติดต่อมาทางสหกรณ์โดยตรงทาง
โทรศัพท์ หรื อแวะมาที่สหกรณ์
-การแบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่มๆ ตามเขตพื้นที่ และตั้ง
ประธานกลุ่ม เป็ นผูแ้ ทนประสานงานกับสหกรณ์
1.การจัดกิจกรรมนอกแผนงานของสหกรณ์ เป็ นกิจกรรม
ที่จดั ขึ้นจากหน่วยงานภายนอก
เช่น
กรมปศุสตั ว์
สถาบันการศึกษา จัดโครงการอบรม สัมมนา หรื อ การศึกษา
ดูงาน ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน โดยสหกรณ์ทาํ หน้าที่
ประสานความร่ วมมือ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าร่ วมจัด
กิจกรรม
2.การจัดกิจกรรมตามแผนงานประจําปี ของสหกรณ์
ได้แก่
การจัดประชุมรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
เพื่อให้ทราบสถานการณ์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกที่เป็ น
ปัจจุบนั และ กําหนดจัดโครงการอบรมให้กบั สมาชิกปี ละ 1
ครั้ง โดยจัดร่ วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ปศุสัตว์จงั หวัด
มหาวิทยาลัย หรื อมีบริ ษทั เอกชนเข้าร่ วม และการจัดการ
ประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ทุกๆต้นปี คือช่วงเดือน มกราคม
ถึง กุมภาพันธ์ โดยนัดหมายผ่านทางประธานกลุ่มเพื่อแจ้ง
ข่าวสมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์เพื่อการออกเยีย่ มฟาร์มของ
สมาชิกในพื้นที่ การให้ความรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยงโค และ การ
สอบถามความต้องการ และการสอบถามปัญหา และการ
แก้ปัญหาของสมาชิก โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม นักวิชาการ ปศุ
สัตว์อาสา หรื อตัวแทนจากสหกรณ์ ร่ วมลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง
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ตารางที่15 ผลวิเคราะห์ กระบวนการจัดการความรู ้ของสหกรณ์ฯ โพนยางคํา (ต่อ)
กลุ่มเป้ าหมาย
ขั้นตอน
2.สมาชิกสหกรณ์ 5.การจัดเก็บข้อมูล
(ต่อ)

วิธีการ /กิจกรรม
1.สหกรณ์มีการรวบรวมข้อมูลกฎระเบียบ และความรู ้
เรื่ องเลี้ยงโคขุนที่เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับสมาชิก ใน
รู ปแบบการจัดทํา คู่มือสมาชิกสหกรณ์ฯ โพนยางคํา
2.สหกรณ์มีการรวบรวมข้อมูลสมาชิกในรายที่ได้
คุณภาพซาก ตั้งแต่ ระดับ 4 ถึง 5 ในแต่ละเดือน จัดทําเป็ น
ฐานข้อมูลเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
6.การเสริ มแรงจูงใจ
1.สหกรณ์มีวิธีสร้างแรงจูงใจให้กบั สมาชิก คือ การ
มอบเงินรางวัล มอบประกาศนียบัตร และ การประกาศ
รายชื่อสมาชิกดีเด่น ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ของสหกรณ์
2.การคัดเลือกแบ่งเป็ นประเภท คือ 1) ประเภท
เกษตรกรรายบุคคล เป็ นผูม้ ีจาํ นวนโคที่เลี้ยงตั้งแต่ 5 ตัวขึ้น
ไป และ 2)ประเภทดีเด่นในระดับกลุ่ม คือประกวดกัน
ภายในกลุ่มของตนเอง โดยไม่กาํ หนดจํานวนโคที่เลี้ยง
ของสมาชิก
7.การเผยแพร่
สหกรณ์จะคัดเลือกฟาร์มของสมาชิกที่มีผลงานดีให้เป็ น
ความสําเร็ จของสมาชิก ฟาร์มตัวอย่าง และ ให้สมาชิก ได้แบ่งบันประสบการณ์
เมื่อมีโอกาส เช่น เมื่อมีผสู ้ นใจมาศึกษาดูงาน หรื อ การร่ วม
เป็ นตัวแทนกลุ่มสมาชิกในกิจกรรมต่างๆ

2.1.2 ข้ อมูลทัว่ ไปสหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสัตว์
ประวัติสหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2528 ซึ่งได้จดทะเบียนประเภทสหกรณ์การเกษตร มีสมาชิกแรกตั้ง 250 คน มีทุนเรื อนหุน้
25,000 บาท มีคณะกรรมการบริ หาร 13 คน สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จํากัด ได้ดาํ เนินงานโดยยึด
หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ โดยให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดย
ทําธุรกิจและกิจกรรม ระดมหุน้ ระดมเงินฝาก รวมกันซื้อ รวมกันขาย ทําให้มีความเจริ ญก้าวหน้ามา
เป็ นลําดับ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จํากัด มีฐานะเป็ นนิติบุคคลขึ้นตรงต่อกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องดําเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์ และกําหนดข้อบังคับ
ระเบียบขึ้นมาถือใช้ โดยข้อบังคับนั้นจะต้องมาจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก ระเบียบเป็ นหน้าที่
ของคณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูก้ าํ หนดและแก้ไข
การดําเนิ นธุ รกิ จ ของสหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด ปั จจุบนั มีสมาชิ ก 4,532 คน มีการ
ดําเนินการเงินรับฝากจากสมาชิก และดําเนินธุรกิจดังนี้ 1) ธุรกิจสิ นเชื่อ 2)ธุรกิจจัดหาสิ นค้ามาจําหน่าย
3) ธุรกิจรวบรวมผลิตผล และ 4)ธุรกิจแปรรู ปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสิ นค้า สหกรณ์การเกษตร
หนองสู ง จํากัด มีการแบ่งสํานักงานออกเป็ น 2 สาขา คือ สํานักงานสาขา-นํ้ามันเชื้ อเพลิง บริ หาร
จัดการดูแลด้านนํ้ามันเชื้อเพลิงให้กบั สมาชิกของสหกรณ์ และ สํานักงานสาขา- ปศุสตั ว์
สหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสัตว์ จํากัด เรี ยกสั้นๆว่า “สหกรณ์ปศุสัตว์หนอง
สู ง” ตั้งอยูเ่ ลขที่ 51 หมู่ 6 ต.หนองสู งเหนื อ อ.หนองสู ง จ.มุกดาหาร เน้นการดําเนิ น ธุรกิจแปร
รู ปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสิ นค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและมีชื่อเสี ยงได้แก่ การผลิตเนื้ อ
โคขุนหนองสู ง (Hi Land Beet) ที่สะอาดปลอดภัย มีรสชาติอร่ อย และ ปั จจุบนั มีการส่ งเสริ มสมาชิกให้
เลี้ยงโคขุนคุณภาพ รวบรวมนํามาชําแหละแล้วจัดจําหน่ ายเป็ นธุ รกิจที่ครบวงจร สามารถสร้างรายได้
ให้กบั สมาชิ กซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่สามารถให้สมาชิ กมีรายได้เพิ่มทุกกิจกรรม เช่ น สมาชิ กผูเ้ ลี้ยงโคแม่
พันธุ์ผลิตลูก สมาชิ กกลุ่มผูเ้ ลี้ ยงโคก่ อนขุน สมาชิ กกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคขุน สมาชิ กกลุ่มผูป้ ลูกพืชวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ สมาชิกกลุ่มผูท้ าํ ปุ๋ ยหมักจากมูลโค สมาชิกกลุ่มผูแ้ ปรรู ปผลพลอยได้จากการชําแหละโคขุน
รวมทุกกิจกรรม ทําให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
การเป็ นสมาชิก
ขั้นตอนการเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จํากัด กําหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่
จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไว้สองประเภท ดังนี้
ประเภทสมาชิกสามัญ คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ตั้งบ้านเรื อนและดําเนินงานเกษตรกรรมอยูใ่ นท้องที่ดาํ เนินงานของสหกรณ์
2. เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3. เป็ นผูซ้ ื่อสัตย์ มีชื่อเสี ยงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู ้จกั ประหยัด
4. ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
5. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
6. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิด เว้นแต่พน้ กําหนดสองปี นับ
แต่วนั ที่ถูกออก
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ประเภทสมาชิกสมทบ คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็ นบุคคลธรรมดาทั้งบรรลุนิติภาวะและยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณี ที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะจะต้องได้รับคํายินยอมจากผูป้ กครองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ตั้งบ้านเรื อนอยูท่ อ้ งที่ทุกอําเภอ ทุกจังหวัด
4. เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีงาม
5. เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
บทบาทของสหกรณ์ สหกรณ์ ปศุสัตว์ หนองสู ง ทีม่ ีต่อการพัฒนาสมาชิก
ผูว้ ิจยั ได้สมั ภาษณ์ผแู ้ ทนที่มีบทบาทด้านบริ หารจัดการสหกรณ์ 2 ท่าน ผูจ้ ดั การสหกรณ์หนอง
สู ง จํากัด และ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสหกรณ์หนองสูง ผูด้ ูแลสํานักงานสาขา ปศุสตั ว์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม
2557 ณ สํานักงานสหกรณ์หนองสูง เวลา 14.00 น.
เริ่ ม ต้น ผูช้ ่ ว ยผูจ้ ัด การสหกรณ์ ห นองสู ง ได้เ ล่ า ถึ ง ประวัติ ค วามเป็ นมา และภาพรวมการ
ดําเนินงานของสหกรณ์หนองสู ง สาขาปศุสัตว์ ว่าจากเดิมสมาชิกเป็ นเกษตรกรรายย่อยที่รวมตัวกันเพื่อ
ส่ งขายผลผลิตทางการเกษตรกับทางสหกรณ์ ต่อมา ช่วงปี พ.ศ.2549 พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่มีการ
เลี้ยงโคเนื้ อกันเป็ นอาชี พเสริ มจํานวนมาก สหกรณ์หนองสู งจึง เริ่ มมีนโยบายส่ งเสริ มการเลี้ยงโคเนื้ อ
ขึ้นอย่างจริ งจัง โดยจัดตั้งสํานักงานสหกรณ์ สาขาปศุสัตว์ข้ ึน เพื่อเป็ นแหล่งตลาดรั บซื้ อโคขุนจาก
เกษตรกร นํามาชําแหละและแปรรู ป ปั จจุบนั สหกรณ์มีจาํ นวนสมาชิกประมาณ 800 ราย ที่ส่วนใหญ่มี
การเลี้ ยงโคขุนเป็ นรายย่อย แล้วรวมกลุ่มกัน สมาชิ กแบ่งออกเป็ นสองประเภท คือ ประเภทสมาชิ ก
สามัญ หมายถึ งเกษตรกรที่ อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดมุกดาหาร และ ประเภทสมาชิ กสมทบ หมายถึ ง
เกษตรกรที่อาศัย อยู่ในจังหวัดอื่นๆ เช่ น จังหวัดร้ อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จังหวัด
นครพนม จังหวัด หนองคาย เป็ นต้น สหกรณ์มีการกําหนดสัดส่ วนสมาชิกประเภทสามัญไว้ที่ร้อยละ
60 สมาชิกประเภทสบทบร้อยละ 40 และมีการจัดกลุ่มสมาชิก มีจาํ นวน 27 กลุ่ม ตามลักษณะเขตพื้นที่
เพื่อสะดวกในการดูแลและติดต่อประสานงานโดยแต่ละกลุ่มจะมีการคัดเลือกประธานกลุ่มเพื่อบริ หาร
สมาชิกในกลุ่มของตนเอง ดังที่ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสหกรณ์หนองสู ง กล่าวว่า “ เดิมสหกรณ์ ส่งเสริ มการปลูก
ข้ าว ปลูกพื ชไร่ พื ชสวน และมี ส่วนหนึ่ งที่ สมาชิ กเลี ย้ งโคส่ งโพนยางคํา รวมๆแล้ วมี ประมาณ 200 กว่ าตัว
ในช่ วงนั้น จึ งเกิดแนวคิดว่ า ระยะทางที่เกษตรกรส่ งโคไกล และศักยภาพสหกรณ์ เองมาคุยกันว่ าเราจะทําได้ มั๊ย
เราว่ า เราพอจะทําได้ เลยส่ งผู้ช่วยไปเรี ยนรู้ งานอยู่ที่สหกรณ์ ฯโพนยางคํา 2 เดือน ฝึ กงานเรี ยนรู้ และกลับมา
ทดลองทําเอง จาก 200ตัว ก็เพิ่มขึน้ มาเรื่ อยๆ”
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เกษตรกรในเขตจังหวัดมุกดาหาร และเขตใกล้เคียง จึงเลือกส่ งโคขุนเข้าสหกรณ์ปศุสตั ว์หนอง
สูง ด้วยปัจจัยด้านระยะทางของแหล่งจําหน่ายที่ใกล้ ประกอบกับสหกรณ์เน้นหลักการสร้างสาย
สัมพันธ์อนั ดีกบั สมาชิก และการอํานวยความสะดวกการช่วยเหลือให้กบั เกษตรกร จึงเกิดการบอกต่อๆ
เกิดการรวมตัวกันเข้าสมัครเข้าเป็ นสมาชิก เนื้อโคขุนหนองสูงโดยรวมปัจจุบนั พบว่าได้คุณภาพซาก
ตั้งแต่ ระดับ 3 คือคุณภาพระดับดีข้ ึนไป โดยมีคุณภาพเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับ 3.25 ดังที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์
หนองสู ง กล่าวว่า “ เกรดไขมันเนื้อโคขุนของเราเฉลีย่ อยู่ทเี่ กรด 3.25 จากข้ อมูลทีส่ หกรณ์ เก็บมาตลอด เรา
และสามารถที่จะคัดเลือกเกษตรกรดระดับดี ได้ ในแต่ ละปี ”

บทบาทของสหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสูง ที่มีต่อการพัฒนาสมาชิก พบว่า สหกรณ์มีแนวทางให้
ข้อมูลแก่เกษตรกรผูส้ นใจก่อนการตัดสิ นใจเลี้ยง และสมัครเข้าเป็ นสมาชิก คือ เมื่อมีเกษตรกรที่สนใจ
การเลี้ยงโคขุน และไม่เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงมาก่อน เกษตรกรสามารถติดต่อขอข้อมูลความรู ้
จากสหกรณ์ โดยติดต่อมาได้ท้ งั แบบรายบุคคล และ แบบรวมกลุ่มเกษตรกรผูส้ นใจ สหกรณ์จะนัด
หมายเกษตรกรเพื่อมาศึกษาดูงานตัวอย่างฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคขุนตามมาตรฐานของสหกรณ์ ซึ่ง
อยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ของสหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสูง ขณะเดียวกัน ในกรณี ที่เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพือ่ ขอ
ข้อมูลการเลี้ยงโค แต่ไม่สะดวก หรื อไม่สามารถที่จะเดินทางมาดูตวั อย่างฟาร์มต้นแบบที่สหกรณ์ได้
สหกรณ์จะเปิ ดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรสามารถทําหนังสื อแจ้งความจํานงมาที่สหกรณ์
เพือ่ ที่ทาง
สหกรณ์จะจัดส่ งเจ้าหน้าที่ออกไปให้ความรู ้ในพื้นที่ของเกษตรกรต่อไป
ข้อมูลที่เกษตรกรได้รับคือ การเลี้ยงโคขุนตามมาตรฐานสหกรณ์ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างไร รวมถึง
การชี้แจงขั้นตอนการเข้าเป็ นสมาชิกผูเ้ ลี้ยงโคของสหกรณ์หนองสูง เช่น สามารถสมัครในนามส่ วนตัว
ต้องใช้สาํ เนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านเป็ นหลักฐาน หรื อสมัครในนามกลุ่มเกษตรกร กรณี สมัครใน
นามกลุ่มเกษตรกร จะต้องมีมติที่ประชุมกลุ่ม สําเนาผลมติที่ประชุมกลุ่ม และหนังสื อมอบอํานาจของ
กลุ่มว่าใครจะเป็ นผูแ้ ทนกลุ่ม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกษตรกรได้รับทราบข้อมูล และพิจารณา
ความพร้อมร่ วมกับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แล้ว จึงค่อยตัดสิ นใจต่อไป ดังที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์หนองสู ง
กล่าวว่า “ เกษตรกรส่ วนใหญ่ มาดูตัวอย่ างการเลีย้ งทีส่ หกรณ์ เฉลีย่ จะมาดูประมาณ 3 ครั้ง ก่อนทีจ่ ะ
ตัดสินใจเลีย้ ง จะมาศึกษารายละเอียดทีส่ หกรณ์ จะแนะนําพาชมบ้ าง มีการจัดอบรมให้ บ้าง ได้ มาดูพนื้ ทีจ่ ริง
คอกจริง ฟาร์ มจริง และพาดูฟาร์ มตัวอย่ างทีส่ หกรณ์ มีไว้ ในพืน้ ที่ หลังจากนั้น การตัดสิ นใจ ต้ องของตัวเอง จะ
สมัครหรื อไม่ สมัคร ถ้ าสมัครเราก็บอก สหกรณ์ จะมีการประชุมกรรมการเดือนละ 1 ครั้ งนะ ก็จะนําใบสมัคร
เข้ าพิจาณารั บ เมื่อรั บแล้ ว ก็มาชําระค่ าสมัครสามัญ 50 บาท หรื อ สมทบ 40 บาท และ ชําระค่ าหุ้น จํานวน 10
หุ้น 100 บาท รั บคู่มือการเลีย้ งไป”

หลังจากการสมัครเป็ นใหม่ สหกรณ์หนองสูงจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ งเสริ ม ออกติดตามเกษตรกร
สมาชิกใหม่ ทุกๆ 3 เดือน จนสมาชิกใหม่เริ่ มมีประสบการณ์ เพื่อตรวจดูสภาพความพร้อมของการ
เลี้ยง เช่น การทําคอกโคให้เรี ยบร้อยโดยดูตน้ แบบได้ที่สหกรณ์ ให้ความรู ้การเลี้ยง สายพันธุ์ อาหาร
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การดูแลโรค ส่ วนใหญ่ จะเป็ นกลุ่มเกษตรกร มีโคตั้งแต่ 10 ตัว ขึ้นไป นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ส่ งเสริ มจะทําหน้าที่คอยให้บริ การแก่เกษตรกร เมื่อมีการแจ้งมายังสหกรณ์ เช่น กรออกไปถ่ายพยาธิ
การตอน การให้วคั ซีน การหนีบหูข้ นึ ทะเบียนเป็ นโคของสหกรณ์หนองสูง และแนะนําการให้อาหาร
การดูแลต่างๆ รวมถึงการออกตรวจเป็ นระยะๆเพื่อตรวจดูสภาพโคว่ามีปัญหาอะไรหรื อไม่ อ้วนขึ้น
เพียงใด
ส่ วนมากเมื่อเกษตรกรเกิดปัญหาจะโทรแจ้งมาทางสหกรณ์เพื่อให้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปดูแล
ต่อไป
การดําเนิ นงานฟาร์ มตัวอย่างของสหกรณ์หนองสู ง สาขาปศุสัตว์มีมาต่อเนื่ อง จนปั จจุบนั ได้
จัดตั้งเป็ น ศูน ย์เรี ยนรู ้ การสหกรณ์ จงั หวัดมุ กดาหาร สหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง จํากัด โดยมี การ
กําหนดพื้นที่การเรี ยนรู ้ ระยะเวลา และ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่เป็ นรู ปแบบชัดเจน ในลักษณะเน้นการ
เรี ยนรู ้ระยะสั้น ศูนย์เรี ยนรู ้น้ ี ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ใช้เป็ นพื้นที่ในการเลี้ยงโคขุน เป็ นฟาร์ ม
ตัวอย่าง เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั สมาชิ กสหกรณ์ เกษตรกรและผูส้ นใจทัว่ ไป ในการศึกษาดูงานฟาร์ ม
ตัวอย่าง จะมีเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําเกษตรกร ในลักษณะเน้นการให้ขอ้ มูล และนําชมสภาพฟาร์ มในแต่
ละจุด ในระยะเวลา 1 วัน ไม่มีการลงมือปฏิบตั ิ สหกรณ์แบ่งสถานที่และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4
ส่ วน มีการกําหนดระยะเวลา เป็ นปฏิทินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีรายละเอียดดังในตารางที่16 ด้านล่างนี้
ตารางที่ 16 ปฏิทินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ศูนย์เรี ยนรู ้สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด
สถานที่เรี ยนรู้
1.
สํานักงานสหกรณ์

2.
โรงชําแหละโค
3.
โกดังเก็บอาหาร
สัตว์เพื่อจําหน่าย
4.
โรงงานแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์

ช่วงเวลา
การเรี ยนรู้
มค.-ธค.

กิจกรรมเรี ยนรู้

1. การส่ งเสริ มการเลี้ยงโคขุน
2. การแปรรู ปโคขุน
3. การรวบรวมโคขุน
4. การจัดจําหน่ายเนื้อโคขุน
5. การตัดแต่งซากโคขุน
ทุกวันศุกร์ 1. การชําแหละโคขุน
ของสัปดาห์ 2. การบ่มซากโคขุน
มค.-ธค. 3. การตัดแต่งซากโคขุน
มค.-ธค. การจัดจําหน่ายอาหารสัตว์

มค.-ธค.

การแปรรู ปเนื้อโคขุน

สิ่ งที่ได้
เรี ยนรู้
การบริ หาร
จัดการ

เวลาที่ใช้
เรี ยนรู้
1 ชัว่ โมง

การแปรรู ป
และ การตลาด

1 ชัว่ โมง

การจัดจําหน่ายและ
การสร้างกลุ่ม
เครื อข่าย
การผลิต
และ การจําหน่าย

30 นาที

30 นาที
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นอกจากฟาร์ มตัวอย่างที่สหกรณ์ จะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้แล้ว ยังเป็ นแหล่งรองรับโคจากเกษตรกร
ในกรณี ที่เกษตรกรต้องการเลิกเลี้ยงโคเพื่อไปประกอบอาชี พอื่น สหกรณ์จะรับซื้ อโค และทําการขุน
ต่อไป ขณะเดี ยวกัน สหกรณ์ เองมี การซื้ อโคเข้าขุนเป็ นระยะๆในลักษณะโคฝูง และเปิ ดโอกาสให้
เกษตรกรเลือกโคจากสหกรณ์เพื่อนําไปขุนต่อไป
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง ยังมีกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกในรู ปแบบอื่นๆ ที่ทาํ เป็ นแผนงาน
ต่อเนื่องในรอบปี เช่น สหกรณ์จะมีแผนงานการจัดอบรม ให้กบั ประธานกลุ่ม และตัวแทนสมาชิกกลุ่ม
อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยเน้นการสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ระหว่างสมาชิก หรื อระหว่าง
กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคขุน แต่พบข้อสังเกตว่า ที่ผา่ นมา เกษตรกรยังขาดทักษะการถ่ายทอด การอธิบายสื่ อความ
ให้กบั เพื่อนสมาชิก ดังที่ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสหกรณ์หนองสูง กล่าวว่า “ นัดประธานกลุ่มมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ปี หนึ่งก็ประมาณ สอง สามครั้ ง มารวมเจอกันที่สหกรณ์ ส่ วนใหญ่ เป็ นเรื่ องแนวทางการพัฒนาการเลีย้ ง ให้ ดี
ขึน้ การลดต้ นทุน การพัฒนาเกรดไขมันโคว่ าทําได้ ดีขนาดไหน แต่ ทีผ่านมาเกษตรกรส่ วนใหญ่ จะไม่ ค่อยพูด
ไม่ ค่อยคุย บางคนเลีย้ งได้ ดี แต่ พูดไม่ เป็ น เวลาถาม มักจะตอบว่ า เลีย้ งเหมือนคนอื่ นนั่นหล่ ะ ไม่ ร้ ู เป็ นเพราะ
อะไร จะเป็ นเพราะที่เค้ าไม่ ร้ ู จะอธิ บายยังไง พูดไม่ เป็ น หรื อเกษตรกรอาจไม่ ได้ สังเกตุตัวเอง ที่ทาํ ให้ เลีย้ งได้ ดี
เกิดจากอะไร แต่ การไม่ อยากบอกคิดว่ าไม่ มี สังเกตว่ าเค้ าคิดออก แต่ พูดถ่ ายทอดไม่ เป็ นก็มี ความรู้ นี่ ไม่ หวง
กันนะ มีเห็นก็เวลาคุยนอกรอบมีถามกันคุยกันอยู่”

นอกจากนี้ ในระหว่างรอบปี สหกรณ์มีแผนการออกพบสมาชิก คือ การจัดการประชุมกลุ่มใน
พื้นที่ของสมาชิก โดยนัดหมายแต่ละกลุ่ม ที่มีเขตพื้นที่จงั หวัด หรื ออําเภอใกล้เคียงกัน นัดวันเวลา
สถานที่รวมตัวกัน เพื่อพบกับผูแ้ ทนจากสหกรณ์ คือ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ รองผูจ้ ดั การสหกรณ์ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ งเสริ ม เป็ นการออกเยีย่ มสมาชิกเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ สร้างความสัมพันธ์กบั
ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ และเป็ นการออกสอบถามสภาพปัญหา ความต้องการ และ รับฟัง
ข้อเสนอแนะต่างๆ แผนการออกพบสมาชิกทั้ง 27 กลุ่ม โดยเฉลี่ย คือ 2-3 ครั้ง ต่อปี การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบอื่นๆให้กบั สมาชิกของสหกรณ์ ในปัจจุบนั มีไม่บ่อยมากนักทั้งนี้ ด้วยปัจจัยข้อจํากัด
ด้าน เวลา งบประมาณ และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และตัวเกษตรกรเอง แต่มีบา้ งตามโอกาสที่เข้ามา
เช่น การพาสมาชิกไปดูงาน การปลูกแปลงหญ้าอาหารสัตว์ที่อาํ เภอสี ควิ้ และ อําเภอปากช่อง ส่ วนใหญ่
เมื่อมีขอ้ มูลที่น่าสนใจสหกรณ์กม็ ีการสอบถามความสนใจไปยังประธานกลุ่มสมาชิก ดังที่ ผูจ้ ดั การ
สหกรณ์หนองสู ง กล่าวว่า “ ตอนนี้การจัดเรียนรู้อื่นๆไม่ บ่อยนักแต่ กม็ ี อย่ างเวลาเราเจออะไรที่ลดต้ นทุนได้
เช่ น รองถวิลเองไปเจอข้ อมูล หรือแหล่ งอะไรทีน่ ่ าศึกษาก็มานําเสนอว่ า พาสมาชิกเราไปดูดมี ั๊ย ก็ดูว่าว่ าง มีงบ
ก็ไปกัน แต่ น้อย เพราะงานปกติมันจะยุ่ง เนื่องจากสหกรณ์ หนองสูง ไม่ ใช่ แค่ ปศุสัตว์ มีอย่ างอื่ นอี ก เช่ นงาน
ปั๊ มนํา้ มันที่มีอยู่สามปั๊ ม รถวิ่งส่ งนํา้ มันสามคัน โรงสี โรงรมควันยาง โรงผลิตอาหารสัตว์ มีกลุ่มเจ้ าหน้ าที่
แยกกันดูแลก็จริง แต่ ในการพาเกษตรกรไปดูงานต้ องมีระดับผู้บริหารสหกรณ์ พาไป อย่ างผู้ช่วยบ้ าง ผมบ้ าง
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กรรมการบ้ าง ส่ วนระดับปฏิบตั ิงานจะไปไหนไม่ ได้ เพราะมีงานประจําแต่ ละวันอยู่แล้ ว เรายุ่ง เกษตรกรเวลา
เค้ าก็ย่ งุ ”

การจัดกิจกรรมให้ความรู ้กบั สมาชิกในปัจจุบนั พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นในลักษณะ จัดโดย
หน่วยงานภายนอก เช่น สหกรณ์จงั หวัด ปศุสตั ว์จงั หวัด ส่ งผ่านขอความร่ วมมือ โดยมีสหกรณ์เป็ นผู ้
ประสานงานร่ วมระหว่างหน่วยงานภายนอกกับเกษตรกร ดังที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์หนองสู ง กล่าวว่า “
ส่ วนมากทีส่ ่ วนราชการจะมีมาเรื่อย เช่ น สหกรณ์ จังหวัด ปศุสัตว์ จังหวัด ทีม่ ีงบประมาณ มาจัดอบรมให้ เช่น
มีงบจากผูว้ า่ ฯ ของจังหวัดทุกปี ที่ขอมา อย่างมีจดั อบรมฟาร์มมาตรฐาน คือให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม
เราก็จะกระจายข่ าวให้ กบั สมาชิก...”

ความคิดเห็นทีม่ ีต่อการส่ งเสริมและพัฒนาสมาชิก
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูงส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานา และเลี้ยงโคขุน
เป็ นอาชีพเสริ ม มีจาํ นวนโคเลี้ยงโดยเฉลี่ย 10 ตัว ต่อ ครัวเรื อน ปัจจุบนั มีจาํ นวนโคส่ งเข้าชําแหละซาก
ที่ประมาณ 120-180 ตัว ต่อเดือน ซึ่งเพียงพอต่อการส่งออกสู่ ตลาด นอกจากนั้นปัจจุบนั สหกรณ์ยงั มี
ความต้องการขยายตลาดรับซื้อเนื้อโคคุณภาพให้แพร่ หลายมากยิง่ ขึ้น ดังนั้น ผูแ้ ทนสหกรณ์จึงเห็น
สอดคล้องกันถึงการพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงโคขุนของสมาชิกให้เพิ่มขึ้นจะเป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วย
ให้เกิดการพัฒนาให้ได้เนื้อคุณภาพออกสู่ตลาด ดังที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์หนองสูง กล่าวว่า “ อยากเห็นนะ
ถ้ าทําให้ สมาชิ กพัฒนาการเลีย้ งดีขึน้ มีความรู้ ชํานาญ ได้ โคเนือ้ คุณภาพ ตลาดก็ดีขึน้ เพราะแน่ นอนตลาด
ต้ องการที่ฟรี เมี่ยมที่สุด ราคาเค้ าไม่ เกี่ยง” และ ผู้ช่วยผูจ้ ดั การสหกรณ์หนองสู ง กล่าวว่า “ ตอนนีส้ มาชิ กที่
เลีย้ งวัวจริ งๆ ประมาณ พันสอง ที่สังกัดสหกรณ์ แต่ สมาชิ กทั้งสหกรณ์ สี่ พันกว่ าราย ในพันกว่ าราย โคเข้ า
สหกรณ์ เพียงพออยู่ แต่ ตลาดที่รับซื ้อสหกรณ์ ตอนนี ้ เค้ าขอเพิ่มอี ก เดือนละ 30ตัว คงไม่ พอแน่ อยากส่ งเสริ ม
ให้ เลีย้ งกันอี กมากขึน้ ”

ปัญหาทีพ่ บ
อย่างไรก็ตาม แม้สหกรณ์จะมีแนวทางการพัฒนาสมาชิกที่ดาํ เนินการอยูอ่ ย่างชัดเจน แต่พบว่า
ส่ งหนึ่งที่ยงั ขาด คือ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั อย่างมีประสิ ทธิภาพระหว่างสมาชิกเกษตรกรด้วยกันเอง
ซึ่งผูแ้ ทนสหกรณ์เห็นว่าเป็ นแนวทางที่สาํ คัญและเหมาะสมในการพัฒนาสมาชิก ดังที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์
หนองสู ง กล่าวว่า “ เกรดไขมันเนื้อโคขุนของเราเฉลี่ยอยูท่ ี่เกรด 3.25 จากข้อมูลที่สหกรณ์เก็บมาตลอด และ
สามารถที่จะคัดเลือกเกษตรกรดระดับดีได้ในแต่ละปี แต่ที่ผา่ นมาเรายังไม่เคยนําเกษตรกรที่เลี้ยงวัวดีดีมานัง่
คุยกันซักครั้ง ว่าใครทํายังไงเกรดเนื้อที่ได้ถึงสู ง เราอยากได้ตรงนี้มาเป็ นความรู ้เป็ นเทคนิคดีๆข้อสรุ ปออกมา
ให้เค้าคุยกันเอง ถ่ายทอดกันเอง เพื่อไปสู่ คนเลี้ยงที่ยงั ด้อยอยูม่ นั เป็ นประโยชน์ไม่ใช่หรื อ เราเองก็ยงั ไม่เคยทํา
เป็ นเรื่ องเป็ นราวสักที”
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การพัฒนาทักษะความรู ้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรโดยภาพรวม สหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสูง
ดําเนินการตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ วิธีการเลี้ยง การจัดการคอก อาหาร การดูแล ซึ่งเกษตรกรราย
ใหม่จะได้รับการอบรมจากสหกรณ์ ในเบื้องต้น มีเจ้าหน้าที่ช่วยดู ช่วยคัดพันธ์ให้ความรู ้ต่างๆ ในช่วง
เริ่ มต้น จนเริ่ มมีประสบการณ์ อย่างไรก็ตามการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่เป็ นลักษณะรายบุคคล มากกว่า สิ่ งที่
สหกรณ์เห็นว่ายังขาดคือ การรวมกลุ่มกันเพื่อการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่อง เพราะสามารถทํา
ได้ จะส่ งผลต่อการจัดกิจกรรม และการเสนอโครงการส่ งเสริ มอบรมสมาชิกไปยังหน่วยงานต่างๆ เพิ่ม
โอกาสการเรี ยนรู ้ให้สมาชิกมากยิง่ ขึ้น ดังที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์หนองสูง กล่าวว่า “ ส่ วนใหญ่ เค้ าจะ
ดําเนินการเอง ในแง่ การหาความรู้ เพิ่มเติม ใครอยากรู้ อะไรก็หา ก็ถามเอง ที่อยากเห็นมากกว่ า อยากให้ มาเป็ น
กลุ่ม ก็คิดนะกลุ่มเกษตรกรทําไงให้ รวมกันเข็มแข็ง มีบ้างนะที่ชัดที่เข็มแข็งรวมตัวกันเองเพื่อพัฒนาการเลีย้ ง
ของสมาชิ กกลุ่มของเค้ าเอง คือ กลุ่มสมาชิ กเกษตรกรหนองแหน ที่กดุ ชุม นี่ได้ เผยแพร่ผ่ านสื่ อ มีโคขึน้
ทะเบียนร้อยกว่ าตัว พัฒนาการเลีย้ ง การลดต้ นทุน กันเอง เค้ าชัดเจนต่ อเนื่อง”

กระบวนการจัดการความรู้ ของ สหกรณ์ ปศุสัตว์ หนองสู ง
ผลวิเคราะห์ กระบวนการจัดการความรู ้ของ สหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง พบว่า มีข้ นั ตอน วิธีการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุ ปได้ตามตารางที่ 17 ดังนี้
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ตารางที่17 ผลวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของสหกรณ์ปสุ สตั ว์หนองสูง
กลุ่มเป้ าหมาย
ขั้นตอน
1.เกษตรกร
1.การให้ความรู ้
ผูส้ นใจสมัคร เบื้องต้นสําหรับ
สมาชิก
เกษตรกร หรื อกลุ่ม
เกษตรกรที่สนใจ

2.สมาชิก
สหกรณ์

วิธีการ /กิจกรรม
1.เกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงโคขุน
และไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงมาก่อน
สามารถติดต่อขอข้อมูล
ความรู ้จากสหกรณ์โดยตรงได้ท้ งั แบบรายบุคคล และ แบบ
รวมกลุ่มผูส้ นใจมาพร้อมกัน
2.สหกรณ์จะนัดหมายผูใ้ นใจมาศึกษาดูงานตัวอย่างฟาร์ม
ต้นแบบการเลี้ยงโคขุนตามมาตรฐานของสหกรณ์
3.ฟาร์มต้นแบบ มีการแบ่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 ส่ วน ตาม
ปฏิทินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สหกรณ์กาํ หนด ภายในเวลา 1 วัน
เน้นการให้ขอ้ มูลผูส้ นใจ ให้เห็นตัวอย่าง ไม่มีการลงมือปฏิบตั ิ
4.กรณี ที่เกษตรกรไม่สามารถเดินทางมาดูตวั อย่างฟาร์ม
ต้นแบบที่สหกรณ์ได้ สหกรณ์เปิ ดโอกาสให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
ทําหนังสื อแจ้งความจํานงมาที่สหกรณ์ สหกรณ์จะส่ งเจ้าหน้าที่
ออกไปให้ความรู ้ในพื้นที่ของเกษตรกรโดยตรง
5.ความรู ้ที่เกษตรกรได้รับ คือ วิธีการการเลี้ยงโคขุนตาม
มาตรฐานสหกรณ์ และ การชี้แจงขั้นตอนการเข้าเป็ นสมาชิก
ของสหกรณ์
2.การตรวจสอบ
เมื่อเกษตรกรได้รับทราบข้อมูล สามารถที่จะสมัคร หรื อไม่
ความพร้อมของ
สมัครสมาชิกก็ได้ หากมีความสนใจ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะ
ผูส้ นใจ
ส่ งพื้นที่ไปพิจารณาความพร้อมของเกษตรกรก่อนการสมัคร
เป็ นสมาชิก
3.การติดตามให้คาํ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ งเสริ ม มีการติดตามและให้บริ การเกี่ ยวกับ
แนะนําสมาชิกใหม่ กระบวนการเลี้ ยงโคขุนของสมาชิ กใหม่ เช่ น กรออกไปถ่ าย
พยาธิ การตอน การให้วคั ซี น การหนีบหูข้ ึนทะเบียนโค แนะนํา
การให้ อ าหาร การดู แ ล ตรวจดู ส ภาพโค ทุ ก ๆ 3 เดื อ น จน
สมาชิกใหม่มีประสบการณ์
4.การพัฒนาความรู ้
1. จัดทําฟาร์มตัวอย่างของสหกรณ์ และตั้งเป็ น ศูนย์เรี ยนรู ้
สมาชิก
การสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง
จํากัด มีการกําหนดจุดเรี ยนรู ้ ระยะเวลา และ กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ที่เป็ นรู ปแบบชัดเจน เน้นการเรี ยนรู ้ระยะสั้น ใช้
ระยะเวลา 1 วัน
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ตารางที่17 ผลวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของสหกรณ์ปสุ สตั ว์หนองสูง (ต่อ)
กลุ่มเป้ าหมาย
ขั้นตอน
2.สมาชิก
4.การพัฒนาความรู ้
สหกรณ์ (ต่อ) สมาชิก (ต่อ)

5.การจัดเก็บข้อมูล

6.การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้

วิธีการ /กิจกรรม
2.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาสมาชิกตามแผนงาน
ที่กาํ หนดในรอบปี ดังนี้
- จัดกิจกรรมอบรม ให้กบั สมาชิก อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ระหว่างสมาชิก
ปี ละ 2 – 3 ครั้ง
- การจัดการประชุมกลุ่มในพื้นที่ของสมาชิกทั้ง 27 กลุ่ม
เพื่อพบกับผูแ้ ทนสหกรณ์ คือ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ รองผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ งเสริ ม เป็ นการออกเยีย่ มสมาชิก
เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก
และสหกรณ์ เป็ นการออกสอบถามสภาพปัญหา ความต้องการ
และ รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ โดยเฉลี่ย คือ 2-3 ครั้ง ต่อปี
- ความรู ้ที่ส่งเสริ มให้สมาชิกเน้นเพื่อการพัฒนา
กระบวนการเลี้ยงโคขุนของสมาชิกให้ดีข้ ึน
3.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาสมาชิกตามโอกาสที่
อยูน่ อกแผนงาน เช่น การพาสมาชิกไปศึกษาดูงาน การจัด
กิจกรรมตามความต้องการของสมาชิก
4.มีการส่ งเสริ มให้สมาชิกรับทราบข่าวสารข้อมูล และเข้า
ร่ วมกิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกเป็ นผูจ้ ดั เช่น โครงการ
อบรมมาตรฐานฟาร์ม ของกรมปศุสตั ว์
1.มีการจัดเก็บความรู ้ในการเลี้ยงโคในรู ปแบบ คู่มือการ
เลี้ยงสมาชิกสหกรณ์
2.มีการจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกรผูท้ ี่มีเกรดซากโคในระดับ
ดีในรายเดือน
3. เจ้าหน้าที่จะมีถอดความรู ้จากสมาชิก ผูท้ ี่มีแนวทางการ
เลี้ยงที่ดี รวบรวม จัดทําเป็ นเอกสารเผยแพร่ ให้กบั สมาชิก และ
ผูส้ นใจ เช่น การทําเอกสาร “เรื่ องเล่าหนองสู ง”
มี ก ารกิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ กัน ระหว่ า ง
สมาชิ ก หรื อ ระหว่างกลุ่ มผูเ้ ลี้ ยงโคขุน โดยการนัดประธาน
กลุ่ม และตัวแทนสมาชิกกลุ่ม มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ที่
สหกรณ์ ปี ละ 2 – 3 ครั้ง
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2.1.3 ข้ อมูลทัว่ ไปสหกรณ์ โคเนือ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด
ประวัติสหกรณ์ โคเนือ้ กําแพงแสน
สหกรณ์ โคเนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําพงแสน จํากัด เรี ยกสั้นๆว่า “ สหกรณ์ โคเนื้ อ
กําแพงแสน” เริ่ มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 เริ่ มจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการปรับปรุ ง
พัน ธุ ก รรมและสมรรถภาพการผลิ ต โคพัน ธุ์ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ประเทศไทยคื อ พัน ธุ์ “โคเนื้ อ
กําแพงแสน” โดยมีเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ มีการผลิตลูกโคทั้งเพศผู ้ เพศเมีย เพศเมียใช้เป็ นแม่
พันธุ์ส่วนเพศผูม้ ีเพียงบางส่ วนที่สามารถนํามาเป็ นพ่อพันธุ์ได้ แต่โดยเฉลี่ยในเพศผู ้ 100 ตัว สามารถ
ทําเป็ นพ่อพันธุ์ได้เพียง 20 ตัว เท่านั้น จึงเกิดปั ญหาโคที่เหลือจําเป็ นต้องขุนเพื่อขายเป็ นเนื้อและหา
แหล่งจําหน่ าย เป็ นจุดเริ่ มต้นสหกรณ์โคเนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด
โดยมีคณาจารย์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนสนับสนุนการดําเนินงาน (รายงาน
ประจําปี 2556 สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด)
สหกรณ์โคเนื้ อกําพงแสน เป็ นแหล่งผลิตเนื้ อโคขุนคุณภาพสู งที่รู้จกั ในนาม KU Beef มี
บทบาทหลักในการรับซื้ อโคขุนจากสมาชิกนํามาชําแหละซากตัดแต่งเป็ นชิ้นส่ วนส่ งออกตลาดและมี
การนําเนื้ อมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ าย และรวมถึงมีบทบาทในการช่ วยส่ งเสริ มให้สมาชิ ก
สหกรณ์ เลี้ยงโคขุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ข้อกําหนดต่างๆในการเข้าเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ ฯ มี
รายละเอียด ดังนี้
การเป็ นสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์จะดําเนิ นการเปิ ดรับสมาชิ กทัว่ ประเทศ สมาชิ กส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ กของโครงการ
ปรับปรุ งพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์กาํ แพงแสน และสมาชิกทัว่ ไป (คือซื้ อลูกโคมา
ขุนเอง โดยไม่มีแม่พนั ธุ์ก็ได้) ปั จจุบนั สหกรณ์โคเนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน จํากัด มี
จํานวนสมาชิกทั้งสิ้ น 147 คน แบ่งออกเป็ น สมาชิกสามัญ 129 คนและสมาชิกสมทบ 18 คน
หลักเกณฑ์ การเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การเข้าเป็ นสมาชิกไว้ 3 หลักเกณฑ์ดงั นี้
หลักเกณฑ์ ที่ 1. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
- เป็ นเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ บรรลุนิติภาวะและมีสญ
ั ชาติไทย
- เป็ นผูซ้ ้ือสัตย์ ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู ้จกั ประหยัด
- เลี้ยงโคเนื้ อผลิตลูกเพื่อขุนหรื อแม่พนั ธุ์ไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัวขึ้นไป และมีรายได้จากการ
ผลิตโคเนื้อ
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- ไม่เป็ นบุคคลที่มีบุคคลอื่นในครอบครัวเดี ยวกัน เป็ นสมาชิ กอยู่ในสหกรณ์และใน
ขณะเดียวกันต้องไม่เป็ นสมาชิกในสหกรณ์โคเนื้ออื่น
- ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีวามผิดเว้นแต่พน้ กําหนด 2 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ถูกออก
- มีฟาร์มที่ได้รับการรับรองเป็ นมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อจากกรมปศุสตั ว์
หลักเกณฑ์ ที่ 2. การเข้ าเป็ นสมาชิก
ผูส้ มัครเป็ นสมาชิ กต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบฟอร์ มที่กาํ หนดไว้ เมื่อ
คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณา เห็ นสมควรรั บเข้า เป็ นสมาชิ กได้ จะแจ้งผูส้ มัครให้ลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก พร้อมชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุ น้ ตามจํานวนที่จะ
ถือจนครบถ้วนแล้วจึงถือว่าได้เข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์
หลักเกณฑ์ ที่ 3. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า เงินค่ าหุ้น
ผูส้ มัครสมาชิ กจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าให้กบั สหกรณ์คนละ 1,000 บาท
จะต้องชําระค่าหุ ้นตามจํานวนที่จะถือจนครบถ้วน จํานวน 200 หุ น้ เป็ นเงิน 2,000 บาทและ
ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้งอนุ มตั ิให้เป็ นสมาชิก
สหกรณ์ (สหกรณ์โคเนื้อ มก. กพส. จํากัด, ม.ป.ป)
เมื่อเข้าเป็ นสมาชิก สหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสนจะมีคู่มือแจ้งระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการเลี้ยงโค
ขุน พ.ศ. 2552 แจ้งให้เกษตรกรถือปฏิบตั ิ
บทบาทของสหกรณ์ โคเนือ้ กําแพงแสน ทีม่ ีต่อการพัฒนาสมาชิก
ผูว้ ิจยั ได้สมั ภาษณ์ผแู ้ ทนที่มีบทบาทด้านบริ หารจัดการสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน คือ ผูจ้ ดั การ
สหกรณ์โคเนื้ อ กําแพงแสน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ สหกรณ์โคเนื้ อกําแพงแสน เมื่อเวลา
15.00 น. เริ่ มต้น ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ได้เล่าถึง ประวัติความเป็ นมาและภาพรวมการดําเนิ นงานของ
สหกรณ์โคเนื้ อ กําแพงแสน นอกจากจะมีบทบาทหลักในด้านการตลาดให้กบั สมาชิ ก ยังมีส่วนช่ วย
ส่ งเสริ มพัฒนากระบวนการเลี้ยงโคขุนของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่นการดูแลด้านต้นทุน แหล่งเงินทุน
การส่ งเสริ มให้สมาชิกเลี้ยงแม่พนั ธุ์ อาหารโค และการจัดการฟาร์ มของสมาชิก ดังที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์
กล่าวว่า “ สหกรณ์ จะต้ องดูแลสมาชิ ก คื อ ต้ องวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตของสมาชิ กว่ า ปั จจุบันผลตอบแทน
ของสมาชิ กอยู่ในระดับที่ เหมาะสมแล้ วหรื อไม่ ต้ องวิ เคราะห์ต้ นทุ นเที ยบกับสมาชิ ก แล้ วเอาตัวเลขการ
วิเคราะห์ สมาชิ กมาใช้ ประโยชน์ อย่ าง การปรั บราคาวัว การให้ เงินสนับสนุน การขุนโคเพื่อเป็ นการลดต้ นทุน
การผลิ ต ในส่วนอื่ น ๆ มี เรื่ องของเงิ นกู้ เราให้ เงิ นกู้กับสมาชิ ก เงิ นกู้เพื่ อการขุนโค 1 ตัว กู้ได้ 50,000 มี
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หลักทรั พย์ หรื อใช้ บุคคลอื่ นคํา้ ประกันได้ สหกรณ์ รับกู้มาจาก ธกส. ร้ อยละ 5 แต่ มาปล่ อยให้ สมาชิ ก ร้ อยละ
3 เราต้ องการให้ สมาชิ กเข้ าถึงแหล่ งทุน ตรงนีส้ หกรณ์ สนับสนุนให้ ”

การจัดหาอาหารโคของสมาชิ ก สหกรณ์จะทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาในการทําสู ตรอาหาร การ
ดู แลจัดหาวัตถุ ดิ บอาหารให้กับสมาชิ ก แต่ สหกรณ์ ไ ม่ ดาํ เนิ นการผลิ ตอาหารโคขายให้กับสมาชิ ก
เนื่ องจากสมาชิกส่ วนใหญ่อยู่กระจายในหลายจังหวัด สมาชิ กสามารถจัดหาอาหารได้ที่เหมาะสมกับ
ระยะทางการขนส่ ง ราคาที่ไม่เป็ นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กบั สมาชิก
ด้านการตลาด สหกรณ์จะมีระบบการพยากรณ์ล่วงหน้าจํานวนโคเข้าแปรสภาพในแต่ละเดือน
เพื่อควบคุมจํานวนการผลิตให้มีเพียงพอเหมาะ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้ องกันการเกิดปั ญหาเนื้อ
วัวขาดตลาด หรื อล้นตลาดซึ่งอาจส่ งผลต่อราคาและกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ นอกจากนั้น ปัจจุบนั
สหกรณ์มีการการส่ งเสริ มกระตุน้ ให้สมาชิกหันมาเลี้ยงโคต้นนํ้า คือการเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์ของตัวเอง เพื่อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนโค ที่ทาํ ให้ตน้ ทุนการซื้อโคของเกษตรกรสู งขึ้น ดังที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ กล่าวว่า
“ ตอนนี ้ ถ้ าจะให้ ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ยืนอยู่ได้ สหกรณ์ จะต้ องมีผ้ ทู ี่เลีย้ งแม่ พันธุ์มากขึน้ เพื่อให้ สามารถ
ผลิตลูกโคมาส่ งขุนให้ กับสหกรณ์ เราทําโครงการคืนประโยชน์ ให้ กับต้ นนํา้ (ต้ นนํา้ คือคนเลีย้ งแม่ พันธุ์) โดย
เรี ยกว่ าเงินค่ าลูกครอก คือ สมาชิ กต้ นนํา้ เลีย้ งแม่ พันธุ์ พอแม่ พันธุ์วัวให้ ลกู เสร็ จแล้ วจะทําการสักเบอร์หู แล้ ว
นําไปลงทะเบียนกับสหกรณ์ พอลงทะเบียนเสร็ จ เมื่อวัวตัวผู้นา้ํ หนักได้ 350 กิโลกรั ม จะแจ้ งเข้ าขุนกับ
สหกรณ์ สมาชิ ก เจ้ าของแม่ วัวจะได้ รับเงินฟรี จากสหกรณ์ ตัวละ 3,000 บาท ”

การเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน เริ่ มจาก เมื่อมีเกษตรกรผูส้ นใจเข้ามาเป็ นสมาชิก
สหกรณ์จะมีการให้ขอ้ มูลที่เป็ นข้อกําหนดของสมาชิก เบื้องต้นก่อน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อ
ประเมินความพร้อม และ เก็บข้อมูลของเกษตรกรเมื่อสมัครเป็ นสมาชิกใหม่
ด้านบทบาทการพัฒนาความรู ้ ทักษะ สหกรณ์มีแนวทาง โดยการ แบ่งสมาชิกออกเป็ น สอง
ประเภทคือ หนึ่ ง สมาชิกใหม่ คือ ที่เมื่อเกษตรกร สมัครเข้ามา จะมีการจัดให้ความรู ้ 2 ครั้ง ภายใน
เวลา 1 ปี แรก เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบข้อกําหนดปฏิบตั ิต่าง ๆ ของสมาชิกสหกรณ์ และ จัดอบรม
ให้ความรู ้ ในลักษณะการฝึ กปฏิ บตั ิ เ กี่ ยวกับการเลี้ ย งโคขุนให้มีประสิ ทธิ ภาพตามหลักวิชาการ ซึ่ ง
สมาชิกใหม่จะต้องผ่านการอบรม และ สอง ผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ไม่เป็ นสมาชิกใหม่แล้ว คือเกษตรกรที่เป็ น
สมาชิกมาเป็ นเวลา 1 ปี ขึ้นไป จะมีการพัฒนาให้ความรู ้อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยการจัดกิจกรรมให้กบั
สมาชิก เช่น จัดประชุม สัมมนา เสวนาโต๊ะกลม หรื อ จัดอบรม เป็ นต้น ดังที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ กล่าวว่า
“ สหกรณ์ จะมีการจัดอบรมให้ กับสมาชิ ก 1 ครั้ ง ต่ อปี แต่ สมาชิ กใหม่ นี่เราจะมีการอบรมมากว่ าสมาชิ กเก่ า คือ
จะจั ดอบรม 2 ครั้ งต่ อปี กําหนดช่ วงเลยในปี แรก ต้ องผ่ านต้ องเข้ า อย่ างกฎระเบี ยบต้ องรู้ เข้ าใจก่ อน แล้ ว
ฝึ กอบรมสอนให้ ฝึกให้ ทาํ การเลีย้ งการจัดการฟาร์ มให้ เป็ น สหกรณ์ กจ็ ะมีออกตรวจเยี่ยมสมาชิ กใหม่ ว่ามีการ
จัดการที่ดีหรื อไม่ อย่ างไร”
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การส่ งเสริ มความรู ้ให้กบั สมาชิกของสหกรณ์โดยภาพรวม สหกรณ์จะกําหนดแผนตารางการ
ตรวจเยี่ยมสมาชิก 1 ครั้ง ในทุกๆ 4 เดือน โดยมีการจัดเป็ นรอบการตรวจเยี่ยมฟาร์ ม โดยมีเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มงานฟาร์ มของสหกรณ์ จํานวน 2 คน และคณะกรรมการฝ่ ายผลิตของสหกรณ์ จํานวน 1 คน
ออกเยี่ ย มฟาร์ ม สมาชิ ก เพื่ อ ดู แ ล การแก้ปั ญ หา การสอบถามความต้อ งการของสมาชิ ก เพื่ อ ให้
กระบวนการเลี้ยงมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากการออกตรวจเยีย่ มฟาร์มของเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว ยังมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารผ่านการ
ออกจดหมายข่าวเป็ นประจําทุกเดื อน การจัดประชุมสมาชิก ทุกๆ6 เดือน แหล่งข้อมูลความรู ้ข่าวสาร
ส่ ว นใหญ่ ม าจาก มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ กํา แพงแสน หน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น ปศุ สั ต ว์จ ัง หวัด
นอกจากนั้น สหกรณ์ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มสมาชิกที่ประสบความสําเร็ จในการเลี้ยงโคขุน ให้มี
โอกาสพูด คุ ยแลกเปลี่ ยนความรู ้ ถ่ ายทอดประสบการณ์ ให้กับสมาชิ กคนอื่ นๆ เช่ น ในเวที ประชุ ม
สัมมนา หรื อ การ นําสมาชิกรายใหม่เข้าไปศึกษาเรี ยนรู ้ที่ฟาร์มของผูป้ ระสบความสําเร็ จโดยตรง ส่ วน
กรณี ที่เกษตรกรต้องการคําปรึ กษา สอบถามปั ญหา ส่ วนใหญ่จะเป็ นการโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
เนื่องจากสะดวกรวดเร็ วที่สุด รวมถึงสหกรณ์มีการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความรู ้มีประสบการณ์ให้เป็ นที่
ปรึ กษาแก่เพื่อนสมาชิ กในเขตพื้นที่ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ดังที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ กล่าวว่า “ นอกจากการ
ตรวจเยี่ยมฟาร์ มแล้ ว จะมีจดหมายข่ าวออกทุกเดือน เป็ นการประชาสั มพันธ์ ให้ ความรู้ และมีการเรี ยกประชุม
สมาชิ ก 6 เดื อนต่ อครั้ ง ส่ วนถ้ ามีปัญหาอะไร สมาชิ กจะโทรศัพท์ มาปรึ กษาเป็ นส่ วนใหญ่ โทรมาก็จะมี
เจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ หรือกรรมการที่ มีความรู้ มี ประสบการณ์ เกี่ ยวกับการเลี ย้ งวัวรั บสาย และเราจะจั ดกลุ่ม
สมาชิ กพื น้ ที่ จังหวัดใกล้ เคี ยงกัน แล้ วดูว่าใครเป็นผู้มีความสามารถมากที่ สุด ก็จะให้ คนนั้นเป็นที่ ปรึ กษาของ
กลุ่มนั้น ”

ในการเลี้ ยงโคขุนของสมาชิ กให้ประสบความสําเร็ จ ผูจ้ ัดการสหกรณ์ เห็ น ว่า รายได้เป็ น
แรงจูงใจส่ วนหนึ่ง แต่ที่สาํ คัญ ต้องเริ่ มต้นจากการมีใจรักของเกษตรกร และสหกรณ์มีส่วนช่วยสงเสริ ม
สนับสนุ นด้านปั จจัยต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่ของสหกรณ์ เช่ น การเป็ นแหล่งตลาดรับซื้ อ การเป็ น
สื่ อกลางระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาในการพัฒนาความรู ้ความสามารถของ
สมาชิก ดังที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ กล่าวว่า “ จะพัฒนาการเลีย้ งให้ ดี ราคาตลาดจากสหกรณ์ ไม่ ใช่ สิ่งจูงใจหลัก
เพราะว่ าการเลีย้ งโคที่ ดีจะต้ องเริ่ มจากพื น้ ฐานของตัวเกษตรกร ว่ า เขามีใจรั กที่ จะเลีย้ งวัวหรื อไม่ มีผ้ ูสืบต่ อ
หรื อไม่ เพราะการจัดการสั ตว์ ใหญ่ ค่อนข้ างลําบาก ถ้ าตัวสมาชิ กไม่ มีใจรั ก สหกรณ์ จะส่ งเสริ มให้ ไปก็อาจไม่
ยัง่ ยืน”
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ความคิดเห็นทีม่ ีต่อการส่ งเสริมและพัฒนาสมาชิก
การพัฒนาสมาชิกที่สหกรณ์โคเนื้อ กําแพงแสน ที่ดาํ เนินการอยู่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ เห็นว่าควรมี
บทบาทที่จะช่วยพัฒนาด้านความรู ้ให้สมาชิกเกิดประสิ ทธิภาพในการเลี้ยง และสร้างโอกาสให้สมาชิก
ที่ประสบความสําเร็ จได้มีส่วนเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ให้กบั เพื่อนสมาชิกอย่างต่อเนื่ อง ปั ญหาที่
ผ่านมาคือ มีสมาชิกบางรายที่อยูไ่ กลจากสหกรณ์ บางครั้งสมาชิกไม่สะดวกในการเดินมาร่ วมกิจกรรม
และบางครั้งติดเรื่ องของเวลา ดังนั้นทําอย่างไรให้เพิ่มโอกาส การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างสมาชิกที่
ประสบความสําเร็ จกับเพื่อนสมาชิ กในพื้นที่ใกล้เคี ยงกันให้มีมากขึ้ น และการให้สมาชิ กได้เข้าถึ ง
ความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึง โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็ นประโยชน์โดยตรงกับสมาชิ ก ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เป็ นระยะๆ เกี่ ยวกับราคาปั จจัยด้านการเลี้ยง เช่ น อาหารโค ราคาแม่พนั ธุ์ ดังที่
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ กล่าวว่า “ เรื่ องของการลดต้ นทุนการผลิตเป็ นปั จจัยหลัก จะทําอย่ างไรให้ ตัวสมาชิ กอยู่ได้
และได้ รับผลตอบแทนในอัตราที่ เหมาะสม สมาชิ กควรต้ องรู้ ทันข้ อมูล จะได้ ปรั บตัวได้ เลี ย้ งได้ ดีขึน้ การ
วัดผลว่ าสหกรณ์ ประสบผลสําเร็ จหรื อไม่ สําเร็ จ ไม่ ได้ วัดที่ ตัวสหกรณ์ แต่ จะวัดที่ ตัวสมาชิ ก เมื่ อสมาชิ กมี
รายได้ มากขึ น้ มี ความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ นั่นคื อสหกรณ์ ก็ประสบความสําเร็ จไปด้ วย สมาชิ กเรามี เยอะ อยู่ไกล
อี สาน ก็มี ใต้ กม็ ี จะมาสหกรณ์ ไม่ ได้ ง่ายกับทุกคน เราอยากมีเครื อข่ ายสมาชิ กแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน ”

กระบวนการจัดการความรู้ ของ สหกรณ์ โคเนือ้ กําแพงแสน
ผลวิเคราะห์ กระบวนการจัดการความรู ้ของ สหกรณ์โคเนื้อ กําแพงแสน พบว่า มีข้นั ตอน
วิธีการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุ ปได้ ดังนี้
ตารางที่18 ผลวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน
กลุ่มเป้ าหมาย
ขั้นตอน
1.เกษตรกร
1.การตรวจสอบความ
ผูส้ นใจสมัคร พร้อมของผูส้ นใจ
สมาชิก
2.สมาชิกใหม่
ของสหกรณ์

2.การพัฒนาความรู ้
สมาชิกใหม่

วิธีการ /กิจกรรม
1.เกษตรกรผูส้ นใจจะได้รับข้อมูล กฎระเบียบข้อกําหนด
ของการเป็ นสมาชิกเบื้องต้น
2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อม
และ เก็บข้อมูลของเกษตรกรเมื่อสมัครเป็ นสมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ คือ เกษตรกรที่สมัครเป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี
สหกรณ์จะการจัดอบรมให้ความรู ้ 2 ครั้ง คือ อบรมความรู ้
เกี่ ยวกับระเบียบข้อกําหนดปฏิบตั ิต่าง ๆ ของสหกรณ์ และ
จัดอบรมความรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนให้มีประสิ ทธิ ภาพตาม
หลักวิชาการ เป็ นการอบรมแบบฝึกปฏิบตั ิ
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ตารางที่18 ผลวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน (ต่อ)
กลุ่มเป้ าหมาย
ขั้นตอน
3.สมาชิกทัว่ ไป 3.การพัฒนาความรู ้
สมาชิก

วิธีการ /กิจกรรม
1.เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกมาเป็ นเวลา 1 ปี ขึ้นไป จะมีการ
พัฒนาให้สมาชิก อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น จัดการประชุม สัมมนา เสวนาโต๊ะกลม หรื อ จัด
อบรม
2.สหกรณ์กาํ หนดแผนกิจกรรมการส่ งเสริ มพัฒนา
สมาชิก ดังนี้
- กําหนดตารางการตรวจเยีย่ มสมาชิก 1 ครั้ง ในทุกๆ 4
เดือน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มงาน
ฟาร์ม จํานวน 2 คน และคณะกรรมการฝ่ ายผลิต จํานวน 1 คน
การตรวจเยีย่ มฟาร์มสมาชิกเพื่อดูแล การแก้ปัญหา การ
สอบถามความต้องการของสมาชิก ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ
โคขุน การลงพื้นที่จะมีการนัดหมายสมาชิก ที่อยูใ่ นบริ เวณ
ใกล้เคียงกันให้มาพบเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
- การจัดประชุมสมาชิก ทุกๆ6 เดือน ที่สหกรณ์
3. แหล่งข้อมูลความรู ้ข่าวสารส่ วนใหญ่มาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน หน่วยงานภาครัฐ
เช่น ปศุสัตว์จงั หวัด
4.การจัดเก็บข้อมูล
1.คู่มือสมาชิก
2.เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ
3.ฐานข้อมูลสมาชิก
5.การเผยแพร่ ความรู ้
1.การจัดส่ งจดหมายข่าวเป็ นประจําทุกเดือนให้กบั
สมาชิก เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ
2.Website ของสหกรณ์
3.วิทยุ มก.
6.การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
1.การส่ งเสริ มโอกาสการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ้
สอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ เช่น ในเวทีประชุม สัมมนา
2.การนําสมาชิกรายใหม่เข้าไปศึกษาเรี ยนรู ้ที่ฟาร์มของผู ้
ประสบความสําเร็ จโดยตรง
3.การคัดเลือกสมาชิกที่มีความรู ้มีประสบการณ์ให้เป็ นที่
ปรึ กษาแก่เพื่อนสมาชิกในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน
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โดยสรุ ป ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลบริ บททัว่ ไปของสหกรณ์ และข้อมูลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ตัวแทนสหกรณ์ จะพบว่า นอกจากสหกรณ์ท้ งั สามแหล่ง มีบทบาทหน้าที่ทางด้านการตลาด เป็ นแห่ง
รับซื้อโคขุนของสมาชิกเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ กระบวนการแปรรู ปแล้ว สหกรณ์ยงั มี บทบาทที่เอื้อต่อการ
ส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการเลี้ยงโคของสมาชิกที่สอดคล้องกัน คือ
การเตรี ยมความรู ้สาํ หรับผูท้ ี่สนใจ พัฒนาความรู ้และทักษะสําหรับสมาชิกใหม่ และ การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู ้ความรู ้ให้กบั สมาชิกทัว่ ไปของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น ด้านความต้องการของสหกรณ์ ที่มีต่อการพัฒนาสมาชิก พบว่า ที่สรุ ปได้ ดังนี้
สหกรณ์ ฯ โพนยางคํา
1.การสื่ อสาร กับกลุ่มสมาชิก เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรื อโครงการต่างๆที่ทาง
สหกรณ์ หรื อหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น ใช้วิธีการผ่านตัวแทนกลุ่ม คือ ประธานของแต่ละกลุ่มสมาชิก
2.การเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของสมาชิกเกษตรกร พบว่า ส่ วนใหญ่จะเป็ นลักษณะการส่ ง
ตัวแทนเข้าร่ วมกิจกรร เช่น ประธานกลุ่ม กรรมการกลุ่ม เป็ นต้น ส่ วนสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ จะไม่เข้า
ร่ วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจัดเท่าใดนัก
ยกเว้นกิจกรรมที่สหกรณ์บงั คับให้สมาชิกต้องเข้าร่ วม
สมาชิกในแต่ละกลุ่มส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะการเลี้ยงแบบบ้านใครบ้างมัน
เหตุผลส่ วนใหญ่ของ
เกษตรกรคือ ไม่ค่อยมีเวลา ไม่สะดวกเดินทางในกรณี ระยะทางไกลๆ เรื่ องของค่าใช้จ่าย และ คิดว่ามี
ประธานกลุ่มเป็ นผูแ้ ทนเข้าร่ วมอยูแ่ ล้ว
3.สหกรณ์ตอ้ งการให้เกิดกิจกรรมในลักษณะการเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ในพื้นที่ เช่น การพัฒนา เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ในพื้นที่ การรวมกลุ่มทําโครงการเกิดขึ้นในพื้นที่ ลักษณะนี้ จะเพิ่มโอกาสในการขอรับการ
สนับสนุนต่างๆ เช่น เรื่ องเงินทุน แม่พนั ธุ์ หรื อการติดต่อประสานกับหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษา เพื่อหาเงินทุนมาดําเนินการบริ หารกิจกรรม
สหกรณ์ ปศุสัตว์ หนองสู ง
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นมา แม้สหกรณ์จะเน้นเปิ ดโอกาสให้สมาชิกเกษตรกรเข้าร่ วม
และเน้นการสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ระหว่างสมาชิก แต่พบว่า ยังขาดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กนั อย่างมีประสิ ทธิภาพระหว่างสมาชิกเกษตรกรด้วยกันเอง คือ เกษตรกรยังขาดทักษะการ
ถ่ายทอด การอธิบายสื่ อความให้กบั เพื่อนสมาชิก ซึ่งผูแ้ ทนสหกรณ์เห็นว่าเป็ นแนวทางที่สาํ คัญและ
เหมาะสมในการพัฒนาสมาชิก
2.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบอื่นๆให้กบั สมาชิกของสหกรณ์ในปัจจุบนั ไม่บ่อยมากนัก
ทั้งนี้ ด้วยปั จจัยด้าน เวลา งบประมาณ และพบว่า ข้อจํากัดที่สาํ คัญ คือ ความพร้อมของทางสหกรณ์
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และ ตัวเกษตรกรเอง

314
3.ปั จจุบนั สหกรณ์ยงั มีความต้องการขยายตลาดรับซื้อเนื้อโคคุณภาพให้แพร่ หลายมากยิง่ ขึ้น
ดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงโคขุนของสมาชิกให้เพิ่มขึ้น จะเป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิด
การพัฒนาให้ได้เนื้อคุณภาพออกสู่ ตลาด
4.แม้การพัฒนาทักษะความรู ้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรโดยภาพรวม สหกรณ์ดาํ เนินการ
ให้เกษตรกรได้รับการอบรมจากสหกรณ์ มีเจ้าหน้าที่ช่วยให้ จนเกษตรกรมีประสบการณ์ ซึ่งพบว่า การ
เรี ยนรู ้ส่วนใหญ่เป็ นลักษณะรายบุคคล สิ่ งที่สหกรณ์เห็นว่ายังขาด คือ การรวมกลุ่มกันเพื่อการสร้าง
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่อง เพราะหากทําได้ จะส่ งผลต่อการจัดกิจกรรม และการเสนอโครงการ
ส่ งเสริ มอบรมสมาชิกไปยังหน่วยงานต่างๆ เพิ่มโอกาสการเรี ยนรู ้ให้สมาชิกมากยิง่ ขึ้น
สหกรณ์ โคเนือ้ กําแพงแสน
1.สหกรณ์ ต ้อ งสร้ า งโอกาสให้ ส มาชิ ก ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ได้ มี ส่ ว นเป็ นผู ้ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ ให้กับเพื่อนสมาชิ ก อย่างต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาส การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างสมาชิกที่ประสบความสําเร็ จกับเพื่อนสมาชิกในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้มีมากขึ้น เนื่ องจากผ่าน
มา สมาชิ กบางรายที่อยู่ไกลจากสหกรณ์ จะมีปัญหาความไม่สะดวกในการเดิ นมาร่ วมกิ จกรรม และ
บางครั้งติดเรื่ องของเวลา
2. การสื่ อสารให้สมาชิ กได้เข้าถึงความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึง โดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์โดยตรงกับสมาชิก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็ นระยะๆ เช่น เกี่ยวกับราคาปั จจัย
ด้านการเลี้ยง เช่น อาหารโค ราคาแม่พนั ธุ์ เป็ นต้น
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2.2 กระบวนการเรียนรู้ ความรู้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ผ้ ูเลีย้ งโคขุน
ข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลบริ บททัว่ ไป และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผแู ้ ทนสหกรณ์
ทั้ง 3 แห่ ง พบว่า สหกรณ์มีส่วนส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ของสมาชิกสหกรณ์ ที่ชดั เจน ดัง
เห็นได้จาก มีการกําหนดกิจกรรมอบรม การออกตรวจเยีย่ มสมาชิกในแผนปฏิบตั ิงาน และ มีหน่วยงาน
เครื อข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาความรู ้ ของสมาชิก ข้อค้นพบที่ได้ มีดงั นี้
1. สหกรณ์มีการกําหนดเงื่อนไขการเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน และกิจกรรม ทั้งสําหรับใหม่สมาชิก
สหกรณ์ และสมาชิกปัจจุบนั ของสหกรณ์ เช่น สมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา จะได้รับคู่มือสมาชิก เพื่อ
เรี ยนรู ้กฎระเบียบและวิธีการเลี้ยงตามมาตรฐานของสหกรณ์ และ มีเจ้าหน้าที่ติดตามให้ความรู ้ในระยะ
เริ่ มต้น สมาชิกสหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสูงต้องเรี ยนรู ้วิธีการเลี้ยง และศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างของ
สหกรณ์ ก่อนสมัครเป็ นสมาชิก และ สมาชิกใหม่ของสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน ภายในระยะเวลา 1 ปี
แรก ต้องได้รับการอบรมกฎระเบียบข้อกําหนด และ เข้าอบรมการเลี้ยงโคขุนกับสหกรณ์
2. สหกรณ์เป็ นผูป้ ระสานงานกลางระหว่างเครื อข่ายหน่วยงานมีส่วนสร้างการเรี ยนรู ้ให้สมาชิก
โดยทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส่ งข่าวสาร ให้ความร่ วมมือในการจัดกิจรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์
สําหรับสมาชิก
3. สหกรณ์ มีแนวทางการดําเนินงานที่เน้นให้สมาชิกเกิดการการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เช่น การจัด
ประชุมกลุ่มสมาชิก การออกพบสมาชิกในพื้นที่ของทีมเจ้าหน้าที่ หรื อ การให้สมาชิกที่มีการเลี้ยงที่ดี
เป็ นตัวอย่างให้คาํ แนะนําช่วยเพื่อนเกษตรกร
4. สหกรณ์มีประกวดให้รางวัลสมาชิก ดีเด่น และมีการถอดความรู ้ของสมาชิกที่มีแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ดีจดั ทําเป็ นเอกสารเพื่อ เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของสมาชิก
ในส่ ว น ผลวิเคราะห์ ความรู ้ และแนวปฏิ บตั ิ ของกลุ่ มสมาชิ กสหกรณ์ ฯ ที่ ได้จากการศึ ก ษา
ภาคสนาม มีดงั นี้
2.2.1 ความรู้ และแนวปฏิบัติของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ฯ โพนยางคํา
การจัดวงสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ โพนยางคํา ผูว้ ิจยั ได้ติดต่อเชิญเกษตรกรตามรายชื่อที่
ได้รั บ การเสนอจากผูแ้ ทนสหกรณ์ ฯ ที่ พิ จ ารณาร่ ว มกัน 2 ท่ า น คื อ ผูช้ ่ ว ยผูจ้ ัด การสหกรณ์ ฯ และ
นักวิชาการประจําสหกรณ์ฯ รายชื่อเกษตรกรที่เสนอมามีจาํ นวน 14 ท่าน ที่พิจารณาตามเกณฑ์ที่ผวู ้ ิจยั
กําหนด คือ เกษตรกรที่เป็ นสมาชิก ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบความสําเร็ จ
และมีผลผลิตเนื้ อโคขุนอยูท่ ี่ระดับเกรด 3 ถึง 5 (premium grade ระดับกลาง ถึง ระดับสู ง) และมี
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนและเป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป รวมถึง เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม
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และ/หรื อมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้นโดยสหกรณ์ หรื อ กลุ่มสมาชิก และ เป็ นผูม้ ีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ เพื่อนร่ วมอาชีพ อยูเ่ สมอๆ ทั้งนี้มีเกษตรกรตอบรับการเข้าร่ วมวงสนทนา
ทั้งสิ้ น จํานวน 10 ราย ดังรายชื่อที่ปรากฏในภาคผนวก ง
ผูว้ ิจยั ได้จดั วงสนทนาขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด โดยมีผชู ้ ่วยวิจยั ทําหน้าที่บนั ทึกเสี ยง จดบันทึก
ข้อสังเกตทัว่ ไป เมื่อถึงเวลาผูว้ ิจยั เริ่ มต้นด้วยการแนะนําตัว แนะนําผูช้ ่วยวิจยั และบอกวัตถุประสงค์
และ ประเด็นของการสนทนาครั้งนี้ แล้วให้ผเู ้ ข้าร่ วมวงสนทนาแนะนําตัวเพื่อสร้างบรรยากาศเป็ น
กันเองก่อนเริ่ มการสนทนา
ข้ อมูลทัว่ ไปของสมาชิก
ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมวงสนทนาทั้ง 10 ราย พบว่า เป็ นเพศชายทั้งหมด มี
อายุเฉลี่ย 51.6 ปี ระดับการศึกษาสู งสุ ดคือ ปว.ช จํานวน 1 ราย และ ม.6 จํานวน 1 ราย ชั้นม.3 จํานวน
4 ราย และ ชั้น ป.6 จํานวน 4 ราย เกษตรกรทั้งหมด มีอาชีพหลัก คือ ทํานา และมีอาชีพรอง คือการเลี้ยง
โคขุน กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรื อนโดยเฉลี่ยจํานวน 4 คน มีแรงงานในการเลี้ยงโคโดยเฉลี่ย
จํานวน 2.6 คน ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคโดยเฉลี่ย คือ 12.8 ปี เกษตรกรส่ วนใหญ่ เลี้ยงโคเนื้อสาย
พันธุ์ชาโลเลย์ มีจาํ นวนโคเนื้อที่เลี้ยงขุนเฉลี่ย จํานวน 8.7 ตัว มีการเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์ โดยเฉลี่ย 2.2 ตัว
และพบว่า ส่ วนใหญ่ คือ มีจาํ นวน 6 คน เป็ นเกษตรกรที่มีบทบาทเป็ นประธานของกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคใน
สังกัด สหกรณ์ฯโพนยางคํา
ความรู้ และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ฯโพนยางคํา
ความรู ้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิ กที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุน โดยภาพรวมพบว่า สมาชิ กมี
ขั้นตอนการเลี้ยงที่คล้ายคลึงกัน สมาชิกทั้ง 10 ท่าน มีความเห็นที่สอดคล้องกัน สําหรับการเริ่ มต้นของ
ผูท้ ี่คิดจะเลี้ยงโคขุนให้ประสบความสําเร็ จ คือ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงต้องมีใจรัก มีเวลาเอาใจใส่ ดูแลอย่าง
เต็มที่ และการที่จะเลี้ยงให้ได้เนื้ อเกรดคุณภาพดี ในความเป็ นจริ งไม่สามารถกําหนดคุณภาพเกรดเนื้ อ
ที่แน่ชดั ได้เสมอไป อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องมีความรู ้เรื่ องการเลือกสายพันธุ์ และ การเอาใจใส่ อย่าง
ต่อเนื่อง จะส่ งผลต่อคุณภาพเนื้อที่ได้ ดังที่ สมาชิกคนที่ 2 คนที่6 คนที่9 และคนที่10 กล่าวว่า
“ มันไม่ มีสูตรสํ าเร็ จตายตัว นะ มันแล้ ว แต่ สายเลือดสํ าคัญ กับวิ ธีการเลี ย้ ง อาหารนี่ มันต้ องเสริ ม
กัน” (สมาชิ กคนที่2)
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“ จริ งๆแล้ ว ทุกคนก็อยากได้ เกรดดี หมด แต่ ว่า การปฏิ บัติอาจจะยากนิ ดนึ ง สั งเกตสมาชิ กที่ เข้ ามา
ใหม่ เกือบทุกราย การเลีย้ งจะได้ เกรดดี แต่ พอนานเข้ า กลายเป็ นปล่ อยปะละเลย ความเอาใจใส่ ลดลง
บางคน ผมสั งเกตสมาชิ กในกลุ่มผม ห้ าทุ่ม สองยามลุกขึน้ มาให้ อาหาร มาดูแล วัวนี่ อ้วนสมบูรณ์
พอไปโรงนี่ 3.5 4 ก็อยู่ที่ความเอาใจใส่ ต่อเนื่อง” (สมาชิ กคนที่6)
“... ผมเลยคิดว่ า เกรดนี่มันน่ าจะอยู่กบั สายพันธุ์วัว สายเลือด นะ บางตัวดูแล้ วน่ าจะ 3.5 พอเลีย้ งไป
ไปก็ไม่ ได้ ..ก็ว่าอยู่ที่สายเลือด สายพันธุ์ เริ่ มต้ นก่ อน แล้ วเลีย้ งนี่ ถ้าดี ยิ่งมีวิธีการดี ก็โอกาสได้ เกรด
สูงอยู่ ” (สมาชิ กคนที่9)
“ ผมเน้ นนะ ว่ า มันอยู่กับสายพันธุ์วัว อายุวัว สําคัญ เราต้ องรู้ เลือกเป็ น อย่ างปั จจุบันนี่ เรามาส่ งมา
ชําแหละนี่ เนือ้ เกรดดีแน่ นอน แต่ จะเกรดเท่ าไหร่ก็ว่ากัน” (สมาชิ กคนที่ 10)

อย่างไรก็ตาม ความรู ้หลักการที่สาํ คัญและจําเป็ น และการปฏิบตั ิในการเลี้ยงโคขุนของกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา ทั้ง 10 ราย โดยทัว่ ไป คือเรื่ องของการจัดการฟาร์ม ประกอบด้วย แม่พนั ธุ์
และสายพันธุ์สาํ หรับขุนที่เหมาะสม การคัดเลือกโคเข้าสู่ระยะขุน การเตรี ยมโคก่อนการขุน โรงเรื อน
อาหาร ระยะขุน สุ ขอนามัย และผลพลอยได้จากการขุนโค มีรายละเอียด ดังนี้
แม่ พนั ธุ์ และสายพันธุ์สําหรับขุนทีเ่ หมาะสม
เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมวงสนทนาส่ วนใหญ่จะใช้วิธีการซื้อวัวจากพ่อค้าเพื่อนํามาเลี้ยงขุน มากกว่า
การเลี้ยง วัวแม่พนั ธุ์เองแม้สหกรณ์ฯโพนยางคํา จะมีนโนบายให้สมาชิก หันมาเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์ เป็ นโค
ต้นนํ้า เพื่อลดต้นทุน แต่เกษตรกรให้ความเห็นว่า การเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์มีสิ่งที่ตอ้ งคํานึ งถึงค่อนข้างเยอะ
จึงไม่นิยมเลี้ยง ส่ วนสายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่นิยมเลี้ยงขุนคือ สายพันธุ์ชาโลเลห์ ดังที่ สมาชิกคนที่ 1 กล่าว
ว่า “ ที่ นี่เลีย้ งชาโลเลห์ กัน ได้ เนือ้ ที่ ต้องการดี จะซื ้อจากพ่ อค้ าวัว แม่ พันธุ์มีเลีย้ งไม่ เยอะ การเลีย้ งโคขุนนี่
จุกจิ กพอสมควร ถ้ าจะเลีย้ งแม่ พันธุ์ด้วยเพิ่ม ก็มีนะ แต่ เฉลี่ยสมาชิ กที่ ไม่ เกิน สองตัว ถ้ าเยอะกว่ านั้น จะมัวไป
ห่ วงแต่ กับวัวแม่ พันธุ์นั่นหล่ ะ แต่ เลีย้ งเองได้ มนั ก็ดี สหกรณ์ เค้ าก็ส่งเสริ ม จะได้ ลดค่ าเงินค่ าซื ้อวัวลงไป”

การคัดเลือกโคเพื่อเลี้ยงขุนให้ได้ผลดี นอกจากสายพันธุ์ของโค แล้วเกษตรกรจะพิจารณา
โครงสร้างลักษณะโคต้องมีความเหมาะสม เช่น ดูจากสัดส่ วนขา ต้องตรงที่มีผลต่อการรับนํ้าหนักตัว
การดูสีปากและตาต้องเลือกที่มีสีดาํ ดังที่ สมาชิกคนที่ 5 คนที่9 และ คนที่10 กล่าวว่า
“ ปั จจัยที่ผมคิดว่ า ถ้ าเราคัดเลือกวัวเข้ าขุนนี่ ต้ องดู หนึ่ง สายพันธุ์ที่มาของแม่ พันธุ์เป็ นอย่ างไร สอง
ดูโครงสร้างลักษณะวัว ตรงสัดส่ วนขาตรงมัย้ การรั บนํา้ หนักน่ าจะดีไหว บางคนที่ ชอบดูวัวชาโลเลห์
เค้ าจะมีการดูตรงจมูก ถ้ าจมูกแดงๆเค้ าว่ ามันจะไม่ ค่อยกินเก่ ง ถ้ าใครได้ จมูกดําๆนี่เค้ าว่ ามันกินเก่ ง
ผมสังเกต เออมันก็จริ งนะ ปากแดง ตาแดง นี่ไม่ ค่อยเก่ ง ปากดํา ตาดํานี่ กินเก่ งกว่ า (ทุกคนเสริ มพยัก
หน้ าเห็นด้ วย)” (สมาชิ กคนที่10)
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“ เค้ าเรี ยกกินไม่ สุด ลองไปตามตลาดนัดโคสิ เค้ ารู้ กัน นายห้ อยเค้ าไม่ ชอบ แม้ เป็ นพันธุ์เดียวกัน
ชาโลเล่ แต่ เกิดจากแม่ อะไร ออกมาก็ต่างกัน ถ้ าแม่ วัวพืน้ เมืองสี ดาํ ออกมาก็ดาํ ถ้ าพืน้ เมืองสี แดง
ออกมาก็แดง เค้ าว่ ามันรั กสวยรั กงาม ส่ วนมากเค้ าเอาชาโลเลห์ ผสมเมกันบรามัน ออกมาปากแดงไม่
ค่ อยชอบ เค้ าไม่ ร้ ู หลักวิชาการหรอก เค้ าหลักประสบการณ์ บอกต่ อกัน” (สมาชิ กคนที่5)
“ จริ งคับ ผมเคยเลีย้ งแล้ ว สังเกต ปากแดง ตาแดง เลีย้ งที่แรก กินดีอยู่ แต่ พออายุสูงๆมันจะกินน้ อยลง
น้ อยลง กินไม่ สุด เราต้ องการให้ มนั อ้ วน แต่ มนั กินแบบถนอมหุ่น ส่ วนมาก 10 เดือนไปแล้ ว เริ่ ม
ถอยๆๆๆ เริ่ มลด นี่กป็ ั ญหาหล่ ะ เนือ้ มันก็หายไปด้ วย ตัวก็เล็กลง” (สมาชิ กคนที่9)

นอกจากนั้น เกษตรกรยังมีความเห็นว่า แม้เป็ นสายพันธุ์เดียวกัน แต่โคลูกผสมที่มีแม่เป็ นสาย
พันธุ์ไทยพื้นบ้านจะให้เนื้อเกรดค่อนข้างดี แต่ ลูกผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์เลือดยุโรปผสมกับแม่พนั ธุ์
พื้นบ้านมีนอ้ ย เนื่องจากลูกวัวที่ได้จากการที่พอ่ พันธุ์เป็ นเลือดยุโรป จะตัวใหญ่ นํ้าหนักเยอะ ลูกที่ได้จึง
เสี่ ยงต่อการคลอดยาก จึงไม่เป็ นที่นิยมปฏิบตั ิ ดังที่ สมาชิกคนที่ 10 กล่าวว่า “ แม้ ชาโลเลห์ สามตัวเรี ยง
กันอายุเท่ ากัน ก็ไม่ ใช่ จะได้ ผลเท่ ากัน ก็ต้องเผื่อใจ อยู่ที่มาจากแม่ ไหน ถ้ าได้ ยโุ รปมาผสมแม่ พืน้ บ้ านนี่กว็ ัว
ไทยพืน้ บ้ านนี่หล่ ะ เคยสังเกตนะจะได้ เกรดดี มันอดทนสภาพบ้ านเราดี แต่ ปัญหาคือ ตัวเล็ก นํา้ หนักซากไม่
ค่ อยจะถึง 300 ตอนคลอดตอนออกลูกจะยากอยู่”

การคัดเลือกโคเข้ าสู่ ระยะขุน
ช่วงอายุของโคที่เหมาะสมสําหรับการเริ่ มขุน เกษตรกรแนะนําว่าโดยหลักอายุควรไม่เกิน 3 ปี
แต่ปัจจุบนั สมาชิกนิยมขุนโคอายุที่นอ้ ยลง คือ โดยเฉลี่ยจะเริ่ มขุนโคเมื่อมีอายุหนึ่งปี ครึ่ ง เนื่องจาก
จํานวนโคต้นนํ้าที่จะนํามาเลี้ยงขุนมีปริ มาณลดลงในขณะที่ความต้องการเนื้อโคคุณภาพมีเพิ่มขึ้น และ
ราคาซื้อขายโคในตลาดมีราคาสู งขึ้น จึงทําให้สมาชิกปรับตัวโดยการเร่ งรอบการขุนให้เร็ วขึ้น ดังที่
สมาชิกคนที่ 6 คนที่7 และ คนที่8 กล่าว่า
“ เมื่อก่ อนโคที่ขนุ สมาชิ กอยู่ที่ 3 ปี แต่ ปัจจุบันสมาชิ กลดอายุลงเหลือปี ครึ่ ง เหตุที่ลด เพราะจํานวน
วัวลดลง ผลิตไม่ ทัน เลยต้ องขุนโคที่มีขนาดเล็กลง นี่คือ ปั ญหา แล้ วอี กอย่ าง สมาชิ กที่ซื้อโคนี่ต้อง
ซื ้อราคาสูงขึน้ เมื่อก่ อน สองหมื่น หรื อ สองหมื่นห้ า ได้ ตัวใหญ่ พอสมควรอายุ สามปี ขึน้ แต่ เดี่ยวนี ้
วัว ปี ครึ่ งนี่ ก็สามหมื่นเกือบ สี่ หมื่นแล้ ว” (สมาชิ กคนที6)
“ วัวนี่ จริ งๆวัวอายุน้อย มันไม่ ค่อยจะดี มันสร้างโครงสร้าง ไม่ ถึงเวลาสร้ างไขมัน แต่ กต็ ้ องเริ่ มขุน
เลือกโครงสร้างดีๆ อาหารให้ มนั ดี ก็ช่วยได้ ” (สมาชิ กคนที่8)
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“ ราคาแม่ พันธุ์นี่แพงมาก สหกรณ์ กับปศุสัตว์ กาํ ลังสํารวจว่ า แม่ พันธุ์ตอนนีเ้ รามีเท่ าไหร่ ราคาวัว
แพง นี่เป็ นสาเหตุที่เราขุนโคอายุน้อยลง เรื่ องที่จะทําคะแนนไขมันก็เป็ นเรื่ องยากขึน้ หน่ อย ความจริ ง
ที่เราเรี ยนมาแต่ ก่อนเน้ อ ว่ า เป็ นสูตรของเรา 3 ปี ขึน้ ไปขุน แต่ การตลาดเดียวนีไ้ ม่ เหมือนเดิม ก็ต้อง
ปรั บลงเป็ นปี ครึ่ งนี่กาํ ลังดีอยู่” (สมาชิ กคนที่7)

การเตรียมโคก่อนการขุน
เมื่อโคถึงอายุที่จะเริ่ มขุน เกษตรกรจะพิจารณานํ้าหนักตัวเป็ นเกณฑ์ประกอบ คือ โคจะต้องมี
นํ้าหนัก 350 กิโลกรัมขึ้นไป จึงจะถือว่าเหมาะสม แล้วจึงเตรี ยมโคในการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขุนกับ
ทางสหกรณ์ฯ เพื่อได้รับการฉีดวัคซีน ดูแลความสะอาด ก่อนนําเข้าเลี้ยงขุนแบบยืนโรง ดังที่สมาชิกคน
ที่ 10 กล่าวว่า “ ขัน้ ตอนก็คือ เตรี ยมวัวที่ขนาดนํา้ หนักได้ คือ 350 กิโลกรั ม ยึดนํา้ หนักตัวเป็ นหลัก อย่ างได้
ลูกชาโลเล่ ห์ 50 เปอร์เซ็นต์ อายุไม่ ถึงหย่ อนปี ครึ่ งมาได้ ดูนา้ํ หนัก ก็ถ้า 14 เดือน คือได้ 350 ขึน้ ไป เราก็แจ้ ง
ทางสหกรณ์ สหกรณ์ กจ็ ะส่ ง เจ้ าหน้ าที่ออกไปฉี ดวัคซี น ขึน้ ทะเบียนขุน ตอนให้ เสร็ จ ต้ องตอนทุกวัว วัคซี นนี่
ที่ต้องฉี ดก็ปากเท้ าเปื่ อย ฆ่ าพยาธิ สักใบหู แล้ วเข้ ายืนโรง”

โรงเรือน
การเลี้ยงโคขุนของสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา เป็ นการเลี้ยงแบบยืนโรง คือ จํากัดพื้นที่โคอยู่
ภายในคอก ลักษณะโรงเรื อนเกษตรกรเห็นว่า หากผูเ้ ลี้ยงรายใดมีทุนที่สามารถทําคอกแบบพื้น
ปูนซีเมนต์ตามมาตรฐานที่ทางสหกรณ์กาํ หนดได้กจ็ ะส่ งผลดีในด้านการจัดการคอก ได้แก่การทําความ
สะอาด ดูแลสุ ขอนามัย แต่พบว่าเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่มีงบลงทุนที่จาํ กัด ดังนั้นการ
ทําโรงเรื อนส่ วนใหญ่ จะเป็ นพื้นดิน เนื่องจากประหยัดเงินทุน โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิในการดูแลที่เกษตรกร
เห็นว่าได้ผลไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก ดังที่ สมาชิกคนที่2 คนที่4 และ คนที่10 กล่าวว่า
“ ที่นี่จะเลีย้ งยืนโรง ไม่ ปล่ อยออกเดิน โรงเรื อน ส่ วนใหญ่ เป็ นพืน้ ดิน คือ ที่นี่เราก็ส่งเสริ มให้ สมาชิ ก
ทําคอกมาตรฐาน แต่ กย็ งั อยู่ในเกณฑ์ น้อยอยู่” (คุณทองพูน)
“ คือ อย่ างของผมที่ เพิ่งมาทํา 2 ปี ที่แล้ ว แสนหกนะ โรงเรื อนนะ วัสดุมนั แพง นี่สิได้ คอกมาตรฐาน
” (สมาชิ กคนที่2)
“ คู่มือมีบอกอยู่ แต่ ก่อนมันไม่ มีงบประมาณทําคอกซี เมนต์ เหมือนกับสหกรณ์ เค้ าทดลอง เกษตรกร
ทุกหมู่บ้านก็มีอยู่ แต่ ส่วนใหญ่ เงินหาซื ้อวัวก็หมดแล้ ว อย่ างคอกนี่ทาํ ก็เป็ นแสนนะ แต่ ละคนที่มานี่
หรื อ สมาชิ กส่ วนใหญ่ จะเป็ นคอกดิน ถ้ าเปี ยกแฉะมากก็เอาแกลลบมาลง ถ้ าถามความต่ าง อย่ าผมก็
กําลังทดลอง ระหว่ างดิน กับซี เมนต์ นี่ ผมสังเกตว่ ามันดีขึน้ มันสะอาด อยู่สบาย มันก็กินดีนะครั บ”
(สมาชิ กคนที่ 4)
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“ ผมเสริ มนะ คอกดินนี่ เราก็ทาํ ให้ ดี ถ้ าเราพยายามอัดดินให้ แน่ น พยายามให้ คอกแห้ ง วัวก็จะชอบ
ถ้ าคอกซี เมนต์ ผมนีก้ วาดทุกวัน ล้ างทุกวัน ทุกเช้ า เย็น วันละครั้ งพอ คือหนึ่ง คนก็เหนื่อยขึน้ หล่ ะ แต่
ถ้ าดินนี่ใช้ แกลบอัดให้ แน่ น พอถึงสิ ้นปี ก็ขดุ ดินทําปุ๋ ยคอกอี กที แต่ ซีเมนต์ นี่ วัวจะดูดีขึน้ แต่ สังเกต
เมื่อนํา้ หนักตัวมากขึน้ จะเป็ นปั ญหาที่ ข้อเท้ า ที่กีบ วัว 8 เดือนขึน้ ไปนี่มนั แบกนํา้ หนักตัวเยอะ กีบรั บ
นํา้ หนักยาก.... มันจะดี คนละอย่ าง” (สมาชิ กคนที่ 10)

อาหาร
อาหารที่ใช้เลี้ยงโคขุนของเกษตรกร ประกอบไปด้วยอาหารหยาบ อาหารข้น และกากนํ้าตาล
เป็ นหลัก โดยเฉพาะอาหารข้น เกษตรกรจะใช้อาหารสําเร็ จรู ปสู ตรเป็ นโปรตีนอัดเม็ดที่สหกรณ์ฯโพน
ยางคํา ส่ งเสริ มให้กบั สมาชิ ก ในการให้อาหารโคสมาชิกจะปฏิบตั ิเหมือนกัน คือ จะให้อาหารหยาบ
ก่อน แล้วจึงให้อาหารข้นตาม และสังเกตการณ์กินกากนํ้าตาล หากโคกินกากนํ้าตาลได้ดี จะมีแนวโน้ม
ได้เกรดไขมันในระดับดี ดังที่สมาชิกคนที่8 คนที่9 และคนที่10 กล่าวว่า
“ ทางสหกรณ์ เค้ าส่ งเสริ มจะมีเป็ นเรื่ องของ อาหารข้ น คืออาหารสําเร็ จรู ปที่สหกรณ์ จัดซื ้อจาก
โรงงานภายนอกมาจําหน่ ายให้ สมาชิ ก การเลีย้ งก็แนะนําให้ อาหารหยาบ กากนํา้ ตาลเป็ นสําคัญนะ ถ้ า
กินดีโคของสมาชิ กมีอาหารสมบูรณ์ อ้วน ได้ นา้ํ หนักเกรดไขมันดี แต่ มนั ก็ขึน้ กับตัววัวด้ วย ตัวไหน
ชอบกินกากนํา้ ตาลดี สังเกตเลย โอกาสได้ เกรดไขมันสูงขึน้ จะดี แต่ บางตัวไม่ ชอบ มันกลัวเบาหวาน
(หั วเราะ) บางตัวมันทานน้ อยก็มี มันแล้ วแต่ วัว” (สมาชิ กคนที่10)
“ ส่ วนมาก็ต้องโปรตีนจากอาหารเม็ดนี่หล่ ะ กากนํา้ ตาลนี่เพิ่มรสชาด และก็เพิ่มรสชาดของเนือ้ วัว นี่
จะทําให้ อ้วน แต่ ไม่ ได้ ให้ ไขมันเท่ าไหร่ แต่ จะทําให้ รสชาดในเนือ้ หอมหวานเวลาทําอาหาร อย่ าง
เวลาย่ าง กลิ่นจะหอม กากเบียร์ ก็มี นะ เอามาเป็ นอาหารหยาบ” (สมาชิ กคนที่8)
“ การเลีย้ งขุน...แนะนําตั้งแต่ การเริ่ มขุนโค การนําโคเข้ าคอก ยืนโรง การกินอาหารนี่ให้ อาหารหยาบ
เป็ นหลักก่ อน ถ้ าให้ อาหารข้ นนี่ ต้ องให้ อาหารหยาบรองท้ อง ก่ อน สักครึ่ งท้ องอย่ าให้ อิ่มมาก แล้ วให้
อาหารข้ นทีหลัง แต่ ว่า ถ้ าเค้ าเคยกินฟาง กินหญ้ าก่ อน แล้ ว เวลาให้ อาหารเสริ ม อาหารข้ นเข้ าจะไม่
กิน มันเป็ นธรรมชาติของสัตว์ เราก็ต้องบังคับ ให้ กินอาหารหยาบก่ อน เพื่อป้ องกันโรคท้ องอื ด เพราะ
ระบบการย่ อยขอเค้ าจะเคยชิ นกับอาหารหยาบมากกว่ า” (สมาชิ กคนที่ 9)
“ ทีนี้ ถ้ าเกษตรกรไปเลีย้ งเองให้ อาหารข้ นก่ อนเค้ าจะไม่ กิน แต่ ถ้าให้ อาหารหยาบอิ่ ม ก็จะไม่ กิน
อาหารข้ น ดังนี ้ ต้ องให้ หยาบน้ อยก่ อน แล้ วตามด้ วยข้ นทีหลัง นี่ผมเคยศึกษาตําราสหกรณ์ ” (สมาชิ ก
คนที่ 10)

สัดส่ วนอาหารโคเริ่ มต้นในการเลี้ยงขุน เกษตรกรแนะนําเทคนิคการให้ปริ มาณอาหาร เฉลี่ยที่
3-5 กิโลกรัม ต่อ1 ตัว ต่อ 1 มื้อ โดย เริ่ มจาก ให้อาหารข้นในสัดส่ วน 1 กิโลกรัม ต่ออาหารหยาบ 4
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กิโลกรัม แต่ท้ งั นี้ให้สงั เกต ปริ มาณการกินที่ววั แต่ละตัวอิ่มพอดี ( คือ ดูจากอาหารไม่เหลือเยอะเกินไป
หรื อ หมดเกลี้ยงในขณะที่ววั ยังไม่อิ่มจะเวียนอยูแ่ ถวรางอาหารหรื อแย่งอาหารในรางของวัวตัวอื่น)
จากนั้น 1 สัปดาห์ ให้ปรับสัดส่ วน จํานวนอาหารข้นเพิ่มขึ้น และ ลดจํานวนอาหารหยาบลง เป็ น
สัดส่ วนย้อนกลับ จนกว่าโคจะชินกับการกินอาหารข้น ที่สาํ คัญเกษตรกรแนะนําว่าที่ขาดไม่ได้คือการ
ให้หญ้าสด ซึ่งอธิบายว่าเป็ นอาหารที่โคชอบมากที่สุด และจะให้ปิดท้ายหลังสุ ด หญ้าที่เกษตรกรให้
ส่ วนใหญ่เป็ นหญ้ากินนีสีม่วง รองลงมาคือ หญ้ารู ซี่ ทั้งสองชนิดนี้ มีการจัดการง่าย คือ โคกินได้ทนั ที
ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องบด จึงเป็ นที่นิยมของเกษตรกรส่ วนใหญ่จะมีแปลงปลูกใกล้ๆกับคอกโค ส่ วนหญ้าเน
เปี ยร์ เกษตรกรเห็นว่า การจัดการค่อนข้างยุง่ ยาก เนื่องจากลําต้นมีขนาดใหญ่ จะต้องนํามาบดสับก่อน
ให้โคกิน เกษตรกรจึงไม่แนะนํา นอกจากนั้นในการจัดการดูแลเรื่ องอาหารยังมีขอ้ ที่เกษตรกรส่ วนใหญ่
ปฏิบตั ิจากประสบการณ์ ดังที่ สมาชิกคนที่1 คนที่3 และคนที่6 กล่าวว่า
“ เอางี ้ เอาประสบการณ์ ว่ากันเลย อาหารพวกรํา ฟาง หญ้ านี่อย่ าให้ ขาด แต่ กอ็ ย่ าเยอะเกิน วัวนี่เลีย้ ง
ได้ 4 - 5เดือนขึน้ ไปพยายามให้ กินหญ้ าแต่ น้อยลง ถ้ าเราไม่ ให้ เลย วัวจะเกิดตาบอดฝ้ าฟาง จะเป็ นวิน
เป็ นลมหน้ ามืด นํา้ สะอาด อย่ าขาด ฟางนี่สาํ คัญป้ องกันโคท้ องอื ด ให้ เวลาสมํา่ เสมอ การให้ อาหาร
ให้ ตรงเวลา เช้ า เย็น กลางวัน นํา้ ถ้ ารอบดึกจะให้ กไ็ ด้ เป็ นพวกฟางหญ้ า ไม่ ใช่ อาหารข้ น” (สมาชิ ก
คนที่ 6)
“ อัตราส่ วนการให้ นี่อยู่ที่โคด้ วย บางตัวก็กินเยอะ บางตัวกินน้ อย สังเกตพฤติกรรมการกิน ถ้ ากา
ละมังมือ้ นีเ้ หลือ มือ้ ต่ อไปก็ลดลง ถ้ าเกลีย้ งปกติ ก็เอามาเติมเพิ่มมือ้ ต่ อไป จะได้ เพิ่มนํา้ หนัก เช่ น ให้
สามโล กินเกลีย้ ง ลองเพิ่มอี ก เป็ น สามโลครึ่ ง ถ้ าหมดพอดีเหลือบ้ างนิดๆหน่ อยๆ นี่โอเค แต่ ถ้า
เกลีย้ ง อาจยังไม่ พอ ก็ลองเพิ่มอี ก ถ้ าเหลือเยอะ ก็ลด ส่ วนใหญ่ บวกครึ่ งลดครึ่ งแต่ ละครั้ ง” (สมาชิ ก
คนที่3)
“ อาหารที่อื่นบางทีให้ ยาวเลย ปล่ อยให้ กินทั้งวัน อย่ างนั้นก็ได้ แต่ จะสั งเกตพฤติกรรมการกินวัวแต่
ละตัวมันยาก ค่ อนข้ างยาก นะ แบบปล่ อยตัวไหนอยากเข้ าร่องไหนก็กิน ที่นี่ส่วนใหญ่ พวกผมจะ
แยก เป็ นช่ องเฉพาะ หรื อ เป็ นกะละมัง คอกละ1ตัว” (สมาชิ กคนที่1)

นอกจากนั้น การให้กากนํ้าตาล ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะผสมรวมไปกับอาหาร เช่น ผสมรวมกับ
กากรํา และมีการปฏิบตั ิแตกต่างกันออกไปบ้าง เช่น บางรายนํากากนํ้าตาลราดลงในฟาง ซึ่งเกษตรกร
ทุกคนเห็นตรงกันว่า ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพเกรดเนื้อที่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด และที่ขาด
ไม่ได้ตอ้ งให้กอ้ นแร่ กบั วัวด้วยเสมอ เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ดังที่สมาชิกคนที่9 และคนที่10 กล่าวว่า
“กากนํา้ ตาลนี่ให้ อยู่แล้ ว ส่ วนมากสมาชิ กพวกผมจะผสมกับอาหาร อย่ างผมนี่ กากรํา อาหารผสมเลย
แบบเรี ยกผสมเปี ยก” (สมาชิ กคนที่ 9)
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“ ผมนี่ เอาเอากากนํ้าตาลราดฟาง พอกินอาหารข้นเสร็ จ มันก็มากินฟาง วิธีต่างกันนี้ ไม่กล้ายืนยันว่า
ให้ผลต่างกันมั้ย แต่ที่ผา่ นมามันก็ไกล้เคียงกัน เกรด 3 เกรด 4 ไม่ได้แตกต่างกัน แล้วก็กอ้ นแร่ ต้องมี
นี่ผกู ไว้เลย แล้วแต่เค้ากิน” (สมาชิกคนที่10)

ในส่ วนของกากเบียร์ มีประปรายที่สมาชิกบางรายนํามาผสมเป็ นอาหารหยาบ เพื่อช่วยในแง่
การลดต้นทุนค่าอาหาร แต่การจัดการค่อนข้างยุง่ ยาก แต่เกษตรกรพบว่าไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อโคที่
ได้ ให้เห็นแตกต่าง ดังที่สมาชิกคนที่ 4 และคนที่6 กล่าว่า
“ ผมเคยทดลองเอากากเบียร์มานะ ให้ แทนฟาง สาโทหล่ ะ เอามาสดๆยังร้อนเลย เอามาแต่ มนั ยากที่
เก็บ เวลานํา้ มันไหลออกมามันเหม็น ผมยกเลิกไป สังเกต กินกากเบียร์ไม่ ค่อยกินนํา้ ก็แปลก
เหมือนกันนะ ผมเอามา ดูจากอาจารย์ ที่เค้ าทดลองแล้ วมาบอก มาให้ ข้อมูล ไปเห็นกลุ่มนึงเค้ าใช้ อยู่
พอไปดูกไ็ ด้ 3 เหมือนเรา ไม่ ได้ ต่างไร” (สมาชิ กคนที่ 6)
“ ผมว่ า ถ้ าให้ กใ็ ห้ นิดหน่ อยพอเจริ ญอาหาร เหมือนเรากินเหล้ า จริ งๆมีกากมัน กากเบียร์ มันช่ วยอยู่
ในแง่ ลดต้ นทุนนะ แต่ เราก็มีอาหารข้ นของเราอยู่แล้ ว คือ แต่ ละคนก็หาวิธีการลดต้ นทุนในการผลิต
อย่ างอาหารสหกรณ์ เองก็สูงขึน้ ๆ (สมาชิ กคนที่4)

นอกจากนั้น เกษตรกรยังเล่าถึงเทคนิคอื่นๆในการเลี้ยงโคขุนที่ได้มีประสบการณ์หรื อรับรู ้มา
เช่น การเปิ ดวิทยุให้โค ดังที่สมาชิกคนที่2 และ คนที่3 กล่าวว่า
“ เทคนิคอื่ น มีอย่ างทางกลุ่ม 10 ทางนครพนมนี่ เปิ ดวิทยุทั้งวันเลยหล่ ะ คนก็ฟัง วัวก็ฟัง จริ งๆก็คนห
ล่ ะฟั งผมว่ า แต่ กม็ ีบางเจ้ านะ ฟาร์มใหญ่ นี่เปิ ดวิทยุให้ วัว บางคนเค้ าว่ าดี มันจะกินดี แต่ ผมว่ า ก็ไม่
แตกต่ างนะ มันก็ความเชื่ อหล่ ะ” (สมาชิ กคนที่ 2)
“ เคยไปฟั งวิยากรเค้ าว่ าเปิ ดเวลาให้ อาหาร พอเปิ ดเพลงปุ้ บ มันลุกมากินอาหารเลยเค้ าว่ า ผมก็ว่าปลา
ในนํา้ นะ ไม่ ต้องเรี ยกชื่ อหรอก เคาะกาละมัง เวลาให้ อาหาร ต่ อไปๆ เคาะกาละมังอย่ างเดียวมันก็
มาแล้ ว ” (สมาชิ กคนที่ 3)

ระยะเวลาในการขุน
ระยะเวลาในการเลี้ยงขุนโคเนื้อของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา
จะมีการ
ปฏิบตั ิเหมือนกัน คือ รอบแรกจะเลี้ยงขุนใช้เวลา 10 เดือน และหรื อถึง 10 เดือนครึ่ ง เมื่อครบกําหนด จะ
มีการแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อมาประเมินตรวจสอบคุณภาพโค ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกษตรกรเห็นตรงกันว่า
ระยะเวลาในการขุนที่ได้คุณภาพเนื้อเกรดดีข้ ึนไปคืออยูใ่ นช่วง 1 ปี ดังที่สมาชิกคนที่7 และ คนที่9
กล่าวว่า
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“ 10 เดือนเป็ นหลัก หรื อ 10 เดือนครึ่ งแจ้ งคัด จะมีคณะกรรมการคัด ขึน้ คอมพิวเตอร์ ไว้ เลยนะ อย่ าง
ว่ า วัวในกลุ่มของเอกพลที่ แจ้ ง 10 เดือน มันมีกี่ตัว กลุ่มทองพูน 10 เดือนนี่มีกี่ตัว ถ้ าสมาชิ กอยากขาย
ก็เริ่ มแจ้ งได้ ก็มีบ้างถ้ ายังก็เลีย้ งไปเรื่ อยๆ” (สมาชิ กคนที่7)
“ แต่ สังเกตนะ ส่ วนใหญ่ วัวที่ เกรดสู งๆนี่ คื อรอบแรกเค้ าไม่ เลือก ปล่ อยทิ ง้ ไปก่ อน ที นีเ้ ลีย้ งต่ อ อายุ
ขุนมันถึงหรื อเปล่ า กินอาหารต่ อได้ ที่ ชําแหละก็ได้ เกรด 3.5 ได้ 4 กัน แต่ กอ็ าจมีไม่ ได้ บ้าง สั งเกต
ส่ วนใหญ่ เลยระยะประมาณ 1 ปี นี่ดี ได้ ดี 12 เดือน แต่ เราก็เห็นใจสมาชิ กเน้ อ 10 เดือนนี่ ก็นานหนัก
อยู่” (สมาชิ กคนที่9)

ในการดูลกั ษณะโคที่พร้อมส่ งเข้าชําแหละเนื้ อของคณะกรรมซึ่ งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก
สหกรณ์ จํานวน 2 คน และเกษตรกรผูแ้ ทนสมาชิ ก ส่ วนใหญ่ คือ เป็ นประธานกลุ่มแต่ละกลุ่ม อี ก
จํานวน 2 คน จะร่ วมกันการประเมินด้วยสายตาอาศัยประสบการณ์ ดังที่ สมาชิกคนที่10 กล่าวว่า “
กรรมการจะมาดู ด้ วยตาเปล่ า ดูลักษณะของความอ้ วน สมควรยัง ดูโคนหางพอกนูนขึน้ โคนอันฑะ
ใหญ่ ๆ หน้ าอกลูกมะพร้ าวหน้ าอกใหญ่ ๆ กล้ ามเนื อ้ ตามลําตัวที่ จะขึน้ มา ตามซี่ โครงจะมีปูด มีนูนขึน้
เราก็จะสามารถมองเห็นได้ ถ้ าวัวอ้ วนธรรมดา แบบไม่ มีไขมันแทรก ไม่ ได้ ที่ ก็จะอ้ วนแบบกลมๆ อย่ าง
ลูกแตงโม แต่ ถ้าอ้ วนแบบไขมันแทรก จะขึน้ รู ปกล้ ามเนือ้ ต่ างๆเห็นสัดส่ วนขัดเจน ถ้ าบางคนดูละเอียด
หน่ อยคอกสะอาดหน่ อย อาจดูที่มูลโคที่ ถ่ายออกมา มันเป็ นก้ อนแข็งเล็ก และเป็ นสี กากนํา้ ตาลเข้ ม
เพราะถ้ าวัวที่กินกากนํา้ ตาลเยอะ ถ้ าอ้ วน ลําไส้ จะเล็กลง ตีบลง มูลถ่ ายมาก้ อนเล็กลงก็ได้ ”
การดูแลสุ ขอนามัยระยะขุน
การดูดา้ นสุ ขอนามัยของโคเมื่อเข้าสู่ ระยะขุนนั้น
นอกจากการเริ่ มต้นที่เกษตรกรจะทําการ
เตรี ยมความพร้อมด้วยการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ตามข้อกําหนดของการเลี้ยงทัว่ ไป เกษตรกรยังให้สงั เกต
สุ ขภาพโคตลอดระยะการเลี้ยงขุน โดยเฉพาะหากเกิดอาการโคท้องอืดจากการกินอาหาร ดังที่สมาชิก
คนที่3 คนที่6 และ คนที่9 กล่าวว่า
“ ที่นี่ส่วนใหญ่ พวกผมจะแยก เป็ นช่ องเฉพาะ หรื อ เป็ นกาละมัง คอกละ1ตัว เฉลี่ยนี่ให้ สามกิโลต่ อ
ตัวต่ อมือ้ ตัวใหญ่ หน่ อยบางทีถึงสี่ กิโล วันนึงก็ประมาณ 5-6กิโลต่ อตัว อาหารเม็ดอาหารข้ น ส่ วน
หญ้ าฟางก็แล้ วแต่ ใครจะให้ น้ อยให้ มาก ระวังสุด ก็ หญ้ าสดเยอะเกิน เฉลี่ย 8 กิโลต่ อวัน ถ้ าเกินนี่
ท้ องอื ด ท้ องเสี ย (สมาชิ กคนที่ 9)
“ วัวท้ องอื ดนี่ตายเร็ วนะ อันดับแรกต้ องรี บแจ้ งสหกรณ์ ด่วน สังเกตท้ องจะเป่ งขึน้ ๆ เป็ นลูกโป่ งเลย
นี่รีบแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ สองดูเลยถ้ าวัวยังไม่ นอน อย่ าพยายามให้ นอน ถ้ าวัวนอนเมื่อไหร่ ต้ องรี บด่ วน ใช้
สายยางแยงเข้ าที่ก้น ระบายลมออก ใช้ นา้ํ มันพืชกรอกปาก กลืนให้ เข้ าไปขับลม ถามว่ า พวกผมรู้ ได้
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ไง ก็เคยๆกันมาอย่ างนี ้ ประสบการณ์ ทาํ มา ก็บอกต่ อๆกันมา บอกเลยได้ ผล ทางแพทย์ เข้ าบอกลําไส้
จะลื่น แล้ วมันจะถ่ ายออก” (สมาชิ กคนที่6)
“ ถ้ ามันนอนแผ่ ลกุ ไม่ ขึน้ จริ งๆ มาตรการสุดท้ าย เอาเข็มฉี ดยาขนาดใหญ่ และยาวนี่ ขนาด เบอร์18
กดเข้ าไปตรงสวาท มันจะอยู่ตรงสี ข้างกระเพาะอาหาร กดให้ ลึกที่สุด ไล่ ลมออก แต่ ต้องระวัง นํา้ ของ
เสี ย จะออกมาด้ วย แต่ ไม่ ใช่ ทุกคนทําได้ อยู่ที่ประสบการณ์ ต้ องรู้ จุด เข็มที่จิม้ แล้ วกดนิ่งๆลงไปเลย
จนถึงกระเพราะ จนกว่ าจะมีลมดันออกมา ถ้ ามันเริ่ มลุกได้ นี่กพ็ ยายามอย่ าให้ นอนอี ก อันตราย”
(สมาชิ กคนที่3)

ผลพลอยได้ จากการเลีย้ งโค
นอกจากรายได้จากการเลี้ยงโคขุนแล้ว กลุ่มเกษตรกรสมาชิ กสหกรณ์ฯโพนยางคํายังมีรายได้
เสริ มจากการการขายมูลโค เพื่อนําไปใช้เป็ นปุ๋ ยในนาข้าวในแถบภาคอีสานอีกด้วย ดังที่ สมาชิก คนที่5
และ คนที่7 กล่าวว่า
“ มูลโค พวกผมก็ขายเป็ นโล เป็ นกระสอบ ขายเป็ นล้ อก็มี ล้ อรถเข็นนี่หล่ ะ รถอี แต็ก มีคนมาซื ้อดี”
(สมาชิ กคนที่ 7)
“ ถ้ าขยันก็กรอกกระสอบขาย กระสอบอาหารสัตว์ เฉลี่ยโลละ 40 บาท เกษตรกรก็เอาไปใส่ นา
สวนยาง พืชไร่ ผักได้ หมด ผมเองขายน้ อยนะ ใช้ กับนาที่บ้านเองส่ วนใหญ่ ” (สมาชิ กคนที่ 5)

2.2.2 ความรู้และแนวปฏิบัติของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ปศุสัตว์ หนองสู ง
การจัดวงสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์การปศุสตั ว์หนองสูง ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ติดต่อเชิญเกษตรกร
ตามรายชื่อที่ได้รับการเสนอมาจากผูแ้ ทนสหกรณ์ฯ ที่พิจารณาร่ วมกัน 2 ท่าน คือ ผูจ้ ดั การสหกรณ์
หนองสู ง จํากัด และ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสหกรณ์หนองสูง สาขา ปศุสตั ว์ โดยมีรายชื่อเกษตรกรทีเสนอมามี
จํานวน 10 ท่าน ที่พิจารณาตามเกณฑ์ที่ผวู ้ ิจยั กําหนด คือ เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์ ที่
ได้รับการคัดเลือกเป็ นเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบความสําเร็ จ และมีผลผลิตเนื้อโคขุนอยูท่ ี่ระดับ
เกรด 3 ถึง 5 (premium grade ระดับกลาง ถึง ระดับสูง) และมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพเลี้ยงโค
ขุนและเป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป รวมถึง เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม และ/หรื อมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆที่จดั
ขึ้นโดยสหกรณ์ หรื อ กลุ่มสมาชิก และ เป็ นผูม้ ีปฏิสมั พันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ เพือ่ นร่ วม
อาชีพ อยูเ่ สมอๆ ทั้งนี้มีเกษตรกรตอบรับการเข้าร่ วมวงสนทนา ทั้งสิ้ น จํานวน 9 ราย ดังรายชื่อที่ปรากฏ
ในภาคผนวก ง
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ผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมวงสนทนาขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม สหกรณ์หนองสูง จํากัด โดยมี ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสหกรณ์หนองสู ง สาขา ปศุสตั ว์ เข้าร่ วม
สังเกตการณ์ในกิจกรรมครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เริ่ มต้นกิจกรรมด้วยการแนะนําตัว แนะนําผูช้ ่วยวิจยั และบอก
วัตถุประสงค์ และ ประเด็นของการสนทนาครั้งนี้ แล้วให้ผเู ้ ข้าร่ วมวงสนทนาแนะนําตัวเพื่อสร้าง
บรรยากาศเป็ นกันเองก่อนเริ่ มการสนทนา
ข้ อมูลทัว่ ไปของสมาชิก
ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมวงสนทนาทั้ง 9 คน พบว่า เป็ นเพศชาย 8 คน เป็ น
เพศหญิง 1 คน มีอายุเฉลี่ย 56.6 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปวส. จํานวน 1 คน และ ม.6 จํานวน 2 คน
ชั้น ม.ศ.3 จํานวน 1 คน ชั้น ป.6 จํานวน 3 คน และ ชั้น ป.4 จํานวน 2 คน เกษตรกรส่ วนใหญ่ คือมี
จํานวน 8 คน มีอาชีพหลัก คือ ทํานา และมีอาชีพรอง คือการเลี้ยงโคขุน มีเกษตรกรเพียง 1 คน ที่มี
อาชีพการเลี้ยงโคขุนเป็ นอาชีพหลัก กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรื อนโดยเฉลี่ยจํานวน 5 คน มี
แรงงานในการเลี้ยงโคโดยเฉลี่ย จํานวน 2 คน ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคโดยเฉลี่ย คือ 7.3 ปี
เกษตรกรส่ วนใหญ่ทุกคน เลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์ชาโลเลย์ มีจาํ นวนโคเนื้อที่เลี้ยงขุนเฉลี่ย จํานวน 12.5
ตัว มีการเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์ โดยเฉลี่ย 1.6 ตัว สถานภาพทางสังคม พบว่า เกษตรกรทั้ง 9 คน เป็ นสมาชิก
กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดมุกดาหาร และเป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์การเกษตรหนองสูง และมี 1 คน
เป็ นที่มีบทบาทเป็ น ประธานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร และประธานกองทุนสตรี คําปะอี จังหวัดมุกดาหาร
ความรู้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ปศุสัตว์ หนองสู ง
ความรู ้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยภาพรวม
พบว่า สมาชิ กทั้ง 9 ราย มีความเห็ นที่สอดคล้องกัน สําหรั บการเริ่ มต้นของผูท้ ี่คิดจะเลี้ ยงโคขุนให้
ประสบความสําเร็ จ สําคัญสุ ด คือ ต้องมีทุนเพียงพอ และ การมีความรู ้ในการเลี้ยงเป็ นสิ่ งสําคัญ แต่ที่จะ
ประสบผลสําเร็ จนั้นต้องอยูท่ ี่ประสบการณ์ของแต่ละคน ดังที่สมาชิกคนที่5 และ คนที่8 กล่าวว่า
“ ตลาดดีมนั น่ าสนใจอยู่ แต่ สมาชิ กหลายคนไม่ มีต้นทุน แหล่ งทุนไม่ มี ตาสี ตาสาไม่ ไหว กินแต่ หญ้ า
ก็ไม่ โต ต้ องมีทุนสําคัญเลย ทําคอก ค่ าพันธ์ วัว นี่สามสี่ หมื่น อาหารอี ก 2 หมื่น วัวนี ้ 5หมื่นขึน้ แล้ ว”
(สมาชิ กคนที่5)
“พูดจริ งๆ ความรู้ นี่ ธรรมดาพื น้ บ้ านเฮาก็เลีย้ งได้ หาความรู้ ได้ แต่ จะได้ ดีนี่ต้องอาศัยประสบการณ์
ผมเลีย้ งที แรกนี่ ไม่ ร้ ู อะไรเลยนะ เค้ าให้ อะไรมาขุนเราก็ขนุ นี่ ประสบการณ์ มาเรื่ อยๆ เป็น 10 ปี (ทุก
คนพยักหน้ าเห็นด้ วย) แต่ กไ็ ม่ ใช่ จะร้ อยเปอเซนต์ ทุกตัวนะเกรด 3 เกรด 4 บางที กอ็ ยู่ที่วัว” (สมาชิ ก
คนที่8)
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นอกจากนั้นผูเ้ ลี้ยงต้องมีใจในการเลี้ยง มีเวลาเอาใจใส่ ดูแล เนื่ องจากการเลี้ยงโคขุนเป็ นการ
เลี้ยงแบบต้องมีการจัดการที่ดีท้ งั โรงเรื อน อาหาร สุ ขอนามัย ไม่ใช่การเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ ดังที่
สมาชิกคนที่3 และ คนที่4 กล่าวว่า
“ การเลีย้ งตอนนี ้ กระแสโคขุนนี่ มาแรงเรื่ องการต้ องการบริ โภคเยอะ ความต้ องการท้ องตลาดเยอะ
ทั้งโคขุน โคพืน้ เมืองก็เหมือนกัน แต่ คือจํานวนวัวตอนนี ม้ ันลดลง สวนทางความต้ องการ หลักๆ
สมาชิ กหนองสูงเราทํานาเป็ นหลัก วัวเนือ้ เสริ ม แต่ เลีย้ งต้ องดูแลจริ งจังให้ เวลา เลีย้ งปล่ อยทิง้ ทุ่งไม่ ได้
นะจะเอาวัวขุนคุณภาพนี่” (สมาชิ กคนที่4)
“ ต้ องใจมาเริ่ มแรก ใจไม่ มกั เลีย้ ง บ่ ได้ ต้ องเอาใจใส่ ดูแล ใจรั กเลีย้ งสั ตว์ วัวนีต้ ้ องรั กต้ องดูแลเอาใจ
ใส่ ตลอด ยิ่งจะให้ สมบูรณ์ เกรดไขมันดี นี่ต้องดูแลชั้นหนึ่ง” (สมาชิ กคนที่3)

ความรู ้หลักการที่สาํ คัญและจําเป็ น และการปฏิบตั ิในการเลี้ยงโคขุนของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
โคขุนที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์หารเกษตรหนองสู ง ทั้ง 9 ท่าน เห็นสอดคล้องกันว่า ในการเลี้ยงโคให้ได้
เนื้ อเกรดคุณภาพดี ข้ ึนไป ต้องอาศัยปั จจัยหลักๆ คือ พันธุ์โคที่นาํ มาเลี้ยง อาหาร และการจัดการใน
กระบวนการเลี้ยง ซึ่ งผูท้ ี่คิดจะเลี้ยงต้องมีความรู ้และปฏิบตั ิให้เหมาะสม ดังที่สมาชิกคนที่4 กล่าวว่า “
พวกผมว่ า เกรด 3 4 5 นี่ มันอยู่ที่วัว คือ มันมีสามอย่ าง นะ เรื่ องเกรด คื อ หนึ่ง พันธุ์วัว อาหาร และการจัดการ
เวลาอายุการเลีย้ ง ที่เราต้ องรู้ เป็ น ทําเป็ น”

ดังนั้น เกษตรกรมี ขอ้ แนะนําในกระบวนการเลี้ ยง ที่ ผูเ้ ลี้ ยงโคขุนจะต้องเข้าใจในและตาม
ประสบการณ์ของแต่ละคน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
แม่ พนั ธุ์ และสายพันธุ์สําหรับขุนทีเ่ หมาะสม
การเลี้ยงโคขุนให้ได้เนื้อคุณภาพดี เกษตรกรจะต้องเลือกสายพันธุ์ และสามารถดูลกั ษณะ
โครงสร้างโคที่เหมาะสมได้ ในที่น้ ีเกษตรกรส่ วนใหญ่จะนิยมเป็ นหลักเลี้ยงคือ โคสายพันธุ์ลูกผสมชา
โลเลย์ ดังที่สมาชิกคนที่2 และ คนที่4 กล่าว่า
“ ที่นี่หลักๆทุกบ้ านก็พันธุ์ชาโลเลย์ มีกาํ แพงแสน ตาก ซิ อมนทอลบ้ าง แล้ วแต่ นา้ํ เชื อ้ ปศุสัตว์ ”
(สมาชิ กคนที่ 5)
“ ถ้ าเริ่ มต้ นแนะนําชาโลย์ เพราะเลีย้ งง่ าย ตัวโต เกรดไขมันดี ชาโลเล่ ย์เลือด 50 แต่ สายพันธุ์ ความ
สวยงาม ก็มีผลต่ อราคาต่ อทุนต้ องลง” ( สมาชิ กคนที่2)

นอกจากนั้น เกษตรกรวิธีการดูลกั ษณะโครงสร้างโคที่จะคัดเลี้ยงเพื่อขุน คือ ดูลกั ษณะปาก ข้อ
เท้า และการดูลกั ษณะกล้ามเนื้อสะโพกที่จะส่ งผลต่อลักษณะการกินอาหารของโค และแนวโน้มในการ
ได้เกรดเนื้อคุณภาพดี ดังที่ สมาชิกคนที่ 3 คนที่ 7 และ คนที่ 8 กล่าวว่า
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“ ลักษณะของชาโลเลย์ ลกู ผสม 50 เน้ อ คือ แม่ ไทยใหญ่ บรามัน ผสมนํา้ เชื อ้ หลอดชาโลเล เราก็ดู
โครงสร้ างมันว่ า กินอาหารเก่ ง บ้ านผมก็จะบอกว่ า ปากใหญ่ คอสั้น ข้ อเท้ าต้ องไม่ ยาว ต้ องสั้น เพราะ
เวลากินอาหารนี่จะรั บนํา้ หนักไม่ ได้ แข้ งขาก็ต้องใหญ่ โครงสร้างต้ องใหญ่ ” (สมาชิ กคนที่ 8)
“ เลือกเหมือนคนหล่ะ คนใหญ่ กินเยอะ ลักษณะข้อเท้า สําคัญ เล็กนี่รับนํ้าหนักไม่ดี มันจะไม่ค่อย
กินเยอะ” (สมาชิ กคนที่ 3)
“ แล้ วมีรายละเอี ยดปลีกย่ อยอีก อย่ างผม นี่ วัวถ้ ามันจะดี ได้ เกรดไขมันดี จับเลยดูกล้ ามเนือ้ ตรง
สะโพก เวลามันกินอาหารไป บีบดูมนั จะแน่ น ถ้ าตัวไหนบีบแล้ วนิ่ม นํา้ หนักซากมันจะเบา เกรด
ไขมันมันก็ไม่ ค่อยได้ นี่ผมบีบคัดตั้งแต่ ทีแรกเลย ใครมาถามผมสอนให้ ลองจับสังเกตเองเลย ไม่ ต้อง
ไปอ่ านตํารา” (สมาชิ กคนที่7)

การคัดเลือกโคเข้ าสู่ ระยะขุน และระยะเวลาในการขุน
การดูความพร้อมของโคเพื่อเข้าสู่ การเลี้ยงขุน โดยภาพรวมเกษตรกรทราบถึงหลักทางวิชาการ
ที่เหมาะสม คือ โคต้องมีน้ าํ หนักตัวไม่ต่าํ กว่า 350 กิโลกรัม หรื อ มีอายุประมาณ 2 ปี แต่อย่างไรก็ตาม
ในการปฏิบตั ิของเกษตรกรในปั จจุบนั จะเริ่ มต้นขุนเมื่อโคมีอายุโดยเฉลี่ย 1 ปี 6 เดือน เนื่องจากปริ มาณ
โคในตลาดที่ลดลง และต้องการให้เกิดรายได้เร็ วขึ้น และระยะเวลาในการขุนของเกษตรกรจะใช้เวลา
เหมือนกัน คือ อยู่ที่ 10 – 12 เดื อน จะเริ่ มแจ้งสหกรณ์ เพื่อดูความพร้ อม หากนํ้าหนักยังไม่ได้ตามที่
สหกรณ์กาํ หนด จะเลี้ยงต่อเพื่อให้ได้น้ าํ หนัก ดังที่ สมาชิกคนที่1 คนที่4 และ คนที่8 กล่าวว่า
“ ส่ วนใหญ่ กต็ ามหลักการ ทฤษฎีที่บอก ว่ า วัวที่จะเอาเข้ าขุน ต้ องมีนา้ํ หนัก 350 ขึน้ ไป อายุวัวจริ งๆ
2 ปี 2ปี ครึ่ ง จะดี ตรงนีก้ ร็ ้ ู กัน อย่างวัวนี่ตอ้ งเป็ นวัวแก่จะได้ดี 14-15 เดือน อย่างปี นึงมาขุนนี้ยงั ไม่ดี
” (สมาชิ กคนที่ 4)
“ แต่ ก่อนได้ นะ แต่ ตอนนี่ วัวสองปี หาไม่ ได้ ปี ครึ่ ง ก็ขายแล้ ว ก็ขนุ แล้ ว เพราะถ้ ารอวัว 2ปี นี่ราคาวัว
จะแพง ส่ วนมาก เดียวนี ้ ปี ครึ่ ง ก็เอาเข้ าคอก” (สมาชิ กคนที่1)
“ ส่ วนใหญ่ ระยะขุน ก็เหมือนๆกัน เดี๋ยวนี ้ 10-12 เดือนขึน้ ไป ก็ให้ สหกรณ์ มาดู เลีย้ งนานก็ใช่ ว่า
ไขมันมันจะเพิ่มเยอะ แต่ กเ็ คยนะ ตอนนั้นเกรด 5 เลย นี่เลีย้ ง 20 เดือน แต่ กไ็ ม่ เจออี ก อาหารกินยาว
มันก็ต้องดูค้ มุ ทุนมัย้ ” (สมาชิ กคนที่ 8)

โรงเรือน
การเลี้ยงโคขุนของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์หนองสู งจะเลี้ยงขังแบบยืนโรง โดยสมาชิ ก
ส่ วนใหญ่จะทําโรงเรื อนแบบพื้นปูนตามมาตรฐานฟาร์ มที่ สหกรณ์ กาํ หนด อย่างไรก็ตามเกษตรกร
แนะนําผูท้ ี่มีทุนน้อย ที่จะเริ่ มต้นเลี้ยงก็สามารถเลี้ยงในโรงเรื อนแบบพื้นดินได้ ใช้ตน้ ทุนที่ถูกกว่า การ
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เลี้ยงในโรงเรื อนแบบพื้นปูนและแบบพื้นดิน เกษตรกรให้ขอ้ แตกต่างในเรื่ องของการจัดการ การดูแล
และการรองรับนํ้าหนักโค เมื่อมีน้ าํ หนักเพิ่มขึ้น ดังที่ สมาชิกคนที่ 3 คนที่5 คนที่6 และ คนที่7
กล่าวว่า
“ ส่ วนใหญ่ เราใช้ คอกปูน แต่ เริ่ มแรก ไม่ มีทุนใช้ คอกดินก็ได้ ปศุสัตว์ เค้ าก็แนะนําหล่ ะ ผู้ใดมีทุนก็
เริ่ มปูนให้ เป็ นตามมาตรฐานฟาร์มหล่ ะ ไม่ มีกค็ อกดินก่ อน” (สมาชิ กคนที่ 6)
“ คอกดิน มันจะหลุม วัวตัวมันใหญ่ มันจะหลุ่ม คอกปูนมันจะแน่ น” (สมาชิ กคนที่7)
“ คอกปูนนี่ การจัดการมันง่ าย ทําความสะอาดง่ าย วัวลุกนี่ไม่ ใช้ แรงเยอะ ถ้ าคอกดินวัวลุกนี่มนั จะ
คอยจม ต้ องออกแรง” (สมาชิ กคนที่5)
“พี่ว่ามีผลต่ อนํา้ หนักวัว พี่คิดเองนะ พลังงานแทนที่มนั จะเก็บไว้ อ้วน มันก็เอาไปใช้ ในคอกดิน มัน
ใหญ่ จะจม ต้ องออกแรงมาก” (สมาชิ กคนที่3)

อย่างไรก็ตามเกษตรกรให้ขอ้ พึงระวังถึงการเลี้ยงโคในคอกปูน คือ เรื่ องของโอกาสเกิดการลื่น
ล้มของโคเมื่อมีน้ าํ หนักเพิ่มมากขึ้น และมีแนวปฏิบตั ิของเกษตรกรเพื่อป้ องกัน ดังที่ สมาชิ กคนที่ 1
คนที่3 และ คนที่6 กล่าวว่า
“ แต่ คอกปูนนี่เสี ยอย่ างนะ วัวที่ตัวโตนี่มนั จะลื่นล้ ม เวลาโต เมื่อสองอาทิตย์ ก่อนของผมเพิ่งล้ ม
สาหั สเลย” (สมาชิ กคนที่ 1)
“ จริ งๆผมว่ ามันควรผสมกันดินด้ วยปูนด้ วย. มันดีคนละอย่ าง สมมุติว่าเราเลีย้ งสัก หก เจ็ด เดือน ตัว
มันเริ่ มลุกยากแล้ ว มันจะลื่น เราก็เอาลงคอกดิน เอาเกลบมาใส่ รองพืน้ ก็ได้ ผมนี่ถ้าหน้ าฝนเราก็เอา
ขึน้ คอกปูน พอหน้ าแห้ ง ดินไม่ แฉะ ก็ลงดินบ้ า ง” (สมาชิ กคนที่ 6)
“ อย่ างคอกปูนเราไม่ มีปัญหานะ เราใส่ เกลบรองพืน้ อาทิตละครั้ ง อาทิตย์ ละกระสอบ มันก็จะไม่ ลื่น
เลย อาทิตย์ หรื อสองอาทิตย์ ทําความสะอาด ลงแกลบใหม่ กไ็ ด้ นี่กป็ ้ องกันได้ ” (สมาชิ กคนที่3)

อาหาร
การให้อาหารโคในการขุน ส่ วนใหญ่เกษตรกร จะใช้อาหารหลักคือ อาหารข้นสู ตรจากทาง
สหกรณ์ ห นองสู ง เนื่ อ งจากสะดวก และ อาหารหยาบ คื อ หญ้า สด แต่ ที่ เ กษตรกรทุ ก คนปฏิ บ ัติ
เหมือนกันคือ ต้องให้ฟางข้าวทุกวัน เพื่อช่วยในระบบการย่อย ดังที่ สมาชิกคนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่
4 และคนที่8 กล่าว่า
“อาหาร แต่ ละท่ านให้ ไม่ เหมือนกันนะ แต่ หลักๆ คือให้ สองเวลา เช้ า เย็น ส่ วนตัวผมนี่ ผมจะลด
ต้ นทุนโดยการเข้ ามาใหม่ ๆ จะให้ ปริ มาณน้ อย ต่ อมือ้ ใหม่ ๆ สัก กิโลนึง เช้ ากิโล เย็น กิโล พอสิ ้น
เดือน ค่ อย ขยับขึน้ ไป สอง ขยับขึน้ ไป สาม จน นํา้ หนัก ที่กินได้ เต็มที่เท่ าไหร่ให้ กิน”
(สมาชิ กคนที่4)

329
“ สมาชิ กหนองสูงตอนนี ้ จะใช้ อาหารของหนองสูงเอง มีโรงผลิตอาหาร แต่ ไม่ ได้ บังคับ สมาชิ ก
แล้ วแต่ แต่ สูตรของสหกรณ์ เป็ นสูตรอาหารเม็ดที่กินได้ ตั้งแต่ เริ่ มขุนจนขาย สะดวกอยู่ แล้ วผมมีตัว
เสริ ม ใช้ กากเบียร์ แต่ บางเจ้ าเสริ มนี่ใช้ กากมัน คือ แล้ วแต่ สมาชิ กหาวิธรี การลดต้ นทุนนะ”
(สมาชิ กคนที่1)
“ ก็มีหญ้ าอี กนะ กินี เนบียร์ ปากช่ อง ส่ วนใหญ่ จะปลูกกันเอง พอมีที่ ไม่ ต้องใช้ ที่เยอะ ครึ่ งไร่ ก็อยุ่
แต่ กต็ ้ องไม่ ให้ เยอะ อย่ าให้ เยอะ ส่ วนมากเค้ ากินอาหารเสร็ จนี่ ตอนเย็น จะให้ หญ้ าไว้ ประมาณ กิโล
แต่ ละตัว แต่ ฟางนี่ห้ามขาดนะ ต้ องให้ ตลอด” (สมาชิ กคนที่ 3)
“ ฟางอย่ าขาดมันเป็ นอาหารหยาบช่ วยในระบบการย่ อยนะ วัวไม่ ย่อยท้ องอื ดนี่เรื่ องใหญ่ เลย”
(สมาชิ กคนที่ 2)
“ ผมนี่ไม่ ได้ ให้ หญ้ าสดเลย ให้ แต่ ฟาง เพราะมัน หนึ่งใช้ เวลา ต้ องไปตัด ถ้ าเราให้ หญ้ า ผมสังเกต วัว
มันไม่ ค่อยกินอาหาร กินไม่ ค่อยเยอะ แต่ ฟางนี่ต้องให้ ” (สมาชิ กคนที่8)

นอกจากนั้น ส่ วนใหญ่มีการให้อาหารเสริ มให้กบั โค เช่น กากเบียร์ เพื่อช่วยในการเจริ ญอาหาร
ของโค และรวมถึงก้อนแร่ ที่จาํ เป็ นเพื่อเสริ มแร่ ธาตุโคให้แข็งแรง ดังที่ สมาชิกคนที่4 และ คนที่6 กล่าว
ว่า
“ กากเบียร์ กากมันก็ให้ ลดต้ นทุน ผมก็เอากากเบียร์ ผสมอาหารหล่ ะ อาหาร 270 กิ โลกรั มนี่ เบียร์
ร้อยกว่ า ถ้ าให้ กินแต่ หัวอาหารมันจะต้ นทุนสูง” (สมาชิ กคนที่6)
“ เคยลองนะ ตัวนึ งอาหาร อี กตัวอาหารผสมกากเบียร์ สั งเกต กากเบียร์ จะช่ วยให้ วัวอยากกิน กินได้
เยอะขึน้ ผมว่ ามีผลต่ อนํา้ หนักนะ พี่ธงชัย กับพี่ชัยยศ ก็สูตรเดียวกันนี่หล่ ะ อย่ างผมนี่ กากเบียร์ นี่ลด
ต้ นทุนแน่ รู้ ได้ ไง ก็ สั งเกตที่ ว่า หนึ่งเคยเลีย้ งอาหารอย่ างเดียว ได้ เกรด 3 -3.2- 3.5 บ้ าง ที่ นีก้ ล็ องกาก
เบียร์ดู สมมุตเราให้ อาหาร 5 กิโล เปลี่ยนเป็ น อาหาร 3 กากเบียร์ 2 ลดต้ นทุนลงแล้ ว พอขาย เกรด ก็
ออกมาเหมือนกับที่เราให้ อาหารค้ นอย่ างเดียว คือ 3 - 3.5 มันก็ไม่ ต่าง มันก็ประหยัด”
(สมาชิ กคนที่4)

การดูแลสุ ขอนามัยระยะขุน
การดูแลด้านสุ ขภาพอนามัยของโคตั้งแต่เข้าขุนตลอดการเลี้ยงเกษตรกรทุกคนจะมีการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการเลี้ยงของสหกรณ์ เป็ นหลัก ตั้งแต่การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค การถ่ายพยาธิ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เป็ นผูด้ ูแล และเกษตรกรเองมีการจดบันทึกเพื่อให้การดูแลสุ ขภาพโคเป็ นไป
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม และการดูแลเรื่ องความสะอาดของคอก และบริ เวณโดยรอบ ดังที่ สมาชิก
คนที่2 คนที่4 และ คนที่9 กล่าว่า
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“ อย่ างการดูแลหลักๆของพวกผมก็ตามหลักทั่วไป การฉี ดวัคซี น การพ่ นยากําจัดแมลง การถ่ ายพยาธิ
ภายใน สหกรณ์ จะมีโปรแกรมค่ อยบอก ก็จะจดระยะเวลากําหนดของแต่ ละคนไว้ ว่ าบ้ านไหน ครบ
กําหนดต้ องทําอะไร” (สมาชิ กคนที่4)
“ วัคซี นอย่ างพวกปากเท้ าเปื่ อย ไม่ มีระบาดนะ แต่ กฉ็ ี ดตามโปรแกรม 6 เดือนฉี ดที ก็ปีละ 2 ครั้ ง ฉี ด
วันไหนเราก็จดไว้ ” (สมาชิ กคนที่2)
“ ถ้ าหลักๆเลีย้ งก็ไม่ มีอะไร ระวังอย่ างให้ โคล้ ม ส่ วนมากก็คือนํา้ หนักลื่นล้ มถ้ าพืน้ คอกไม่ ดี แต่ กเ็ รื่ อง
ท้ องอื ดต้ องระวัง อย่ าให้ ท้องป่ องกลมอื ด อันนีอ้ ันตราย ถ้ าเจอต้ องรี บบอกพวกปศุสัตว์ ”
(สมาชิ กคนที่9)

2.2.3. ความรู้ และแนวปฏิบัติของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ โคเนือ้ กําแพงแสน
การจัดวงสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน ผูว้ ิจยั ได้ติดต่อเชิญ
เกษตรกรตามรายชื่อที่ได้รับการเสนอมาจากผูแ้ ทนสหกรณ์ฯ คือ ผูจ้ ดั การสหกรณ์สหกรณ์โคเนื้อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน จํากัด มีรายชื่อเกษตรกรทีเสนอมามีจาํ นวน 10 ท่าน
ที่พิจารณาตามเกณฑ์ที่ผวู ้ ิจยั กําหนด คือ เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ น
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบความสําเร็ จ และมีผลผลิตเนื้อโคขุนอยูท่ ี่ระดับเกรด 3 ถึง 5 (premium
grade ระดับกลาง ถึง ระดับสูง) และมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนและเป็ นสมาชิก
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป รวมถึง เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม และ/หรื อมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้นโดยสหกรณ์
หรื อ กลุ่มสมาชิก และ เป็ นผูม้ ีปฏิสมั พันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ เพื่อนร่ วมอาชีพ อยูเ่ สมอๆ
ทั้งนี้มีเกษตรกรตอบรับการเข้าร่ วมวงสนทนา ทั้งสิ้ น จํานวน 9 ราย ดังรายชื่อที่ปรากฏในภาคผนวก ง
ผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมวงสนทนาขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมภาควิชาส่ งเสริ มและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูว้ ิจยั เริ่ มต้นกิจกรรมด้วยการแนะนําตัว แนะนําผูช้ ่วยวิจยั และบอกวัตถุประสงค์ และ ประเด็นของการ
สนทนาครั้งนี้ แล้วให้ผเู ้ ข้าร่ วมวงสนทนาแนะนําตัวเพื่อสร้างบรรยากาศเป็ นกันเองก่อนเริ่ มการสนทนา
ข้ อมูลทัว่ ไปของสมาชิก
ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมวงสนทนาทั้ง 9 คน พบว่า เป็ นเพศชาย 8 คน เป็ น
เพศหญิง 1 คน มีอายุเฉลี่ย 59.8 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริ ญญาโท จํานวน 1 คน ระดับ ปริ ญญา
ตรี จํานวน 3 คน ระดับปวส. จํานวน 1 คน ระดับ ม.3 จํานวน 2 คน และระดับชั้น ป.6 จํานวน 2 คน
เกษตรกรส่ วนใหญ่ มีอาชีพหลัก คือ ทํางานประจําทัว่ ไป เช่น เป็ นเจ้าหน้าที่ประจําสหกรณ์โคเนื้อฯ

331
กําแพงแสน ทําอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ และทําการเกษตร โดยการเลี้ยงโคขุน เป็ นอาชีพรองหรื อรายได้
เสริ ม มีเกษตรกรเพียง 1 คน ที่มีอาชีพการเลี้ยงโคขุนเป็ นอาชีพหลัก กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกใน
ครัวเรื อนโดยเฉลี่ยจํานวน 5 คน มีแรงงานในการเลี้ยงโคโดยเฉลี่ย จํานวน 2 คน ประสบการณ์ในการ
เลี้ยงโคโดยเฉลี่ย คือ 10.7 ปี เกษตรกรส่ วนใหญ่ทุกคน ส่ วนใหญ่จะเป็ นลูกผสมชาโลเล่หรื อพันธุ์
กําแพงแสน ตามความต้องการของสหกรณ์ และตลาดรับซื้อ มีจาํ นวนโคเนื้อที่เลี้ยงขุนเฉลี่ย จํานวน 9.3
ตัว มีการเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์ โดยเฉลี่ย 5.22 ตัว โดยเกษตรกรส่ วนใหญ่จะเลี้ยงโคสายพันธุ์บาร์มนั เป็ นแม่
พันธุ์ สถานภาพทางสังคม พบว่า เกษตรกรทั้ง 9 คน เป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์โคเนื้อฯกําแพงแสน
และมี จํานวน 1 คนที่เป็ นสมาชิกสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลท้องถิ่น
ความรู้ และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ โคเนือ้ กําแพงแสน
ความรู ้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิ กที่ใช้ในการเลี้ยงโคขุน พบว่า มีข้ นั ตอนการเลี้ยงการ
ปฏิบตั ิหลักที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะการเลี้ยงตามมาตรฐานข้อกําหนดของสหกรณ์ โดยเน้น
เพื่อการเลี้ยงให้ได้เนื้ อสู่ ตลาดระดับสู งหรื อตลาดที่เน้นเนื้ อคุณภาพที่มีราคาดีและมีความต้องการของ
ตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังที่ สมาชิกคนที่1 คนที่3 และ คนที่4 กล่าว่า
“ตลาดโคขุนจะมีราคาของเนือ้ โคที่ดีกว่ าตลาดล่ าง เราส่ งสหกรณ์ ราคาก็ได้ กว่ าเนือ้ โคทั่วไป”
(สมาชิ กคนที่ 1 )
“ ถ้ าเป็ นตลาดขัน้ สูงหรื อตลาดของสหกรณ์ โคเนือ้ จะไม่ ค่อยมีผลกระทบต่ อราคา เพราะราคาขึน้ แล้ ว
ไม่ ค่อยมีลง ส่ วนใหญ่ ราคาจะเป็ นไปตามมาตรฐานไม่ เปลี่ยนแปลงเหมือนราคาท้ องตลาดล่ าง”
(สมาชิ กคนที่ 4 )
“ตลาดโคเนือ้ จะแบ่ งเป็ น 3 ตลาดหลักๆ คือ หนึ่งตลาดชั้นล่ าง...สองตลาดกลาง... และสามตลาด
ชั้นสูง เป็ นโคสายพันธุ์ลกู ผสมยุโรป โคพวกนีจ้ ะไม่ มีผลกระทบในเรื่ องของเนือ้ เถื่อนและราคาตก”
(สมาชิ กคนที่ 3)

เกษตรกรส่ วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันสําหรับการเริ่ มต้นของผูท้ ี่คิดจะเลี้ยงโคขุนให้
ประสบความสําเร็ จ และการเลี้ยงให้ได้เนื้ อเกรดคุณภาพดี จําเป็ นที่ผเู ้ ลี้ยงต้องมีความรู ้ ในเรื่ องของการ
จัดการฟาร์ ม คือ กระบวนการดูแลตั้งแต่เริ่ มต้นเลี้ยง การรู ้จกั คัดเลือกโคเข้าสู่ กระบวนการขุน การให้
เวลาเอาใจใส่ การให้อาหาร แหล่งวัตถุดิบ การดูแลสุ ขอนามัย และที่สาํ คัญประสบการณ์ของผูเ้ ลี้ยงใน
การสังเกตลักษณะอาการต่างๆของโคในระหว่างการเลี้ยง ดังที่ สมาชิกคนที่4 คนที่6 และคนที่7 กล่าว
ว่า
“ ผู้ที่คิดจะเลีย้ ง ผลว่ าต้ องมีความรู้ อยู่ก่อนด้ วย เช่ น หากวัวไม่ กินหญ้ า ไม่ กินอาหาร วัวเป็ นอะไร ฟั น
หั กไหม เป็ นโรคหรื อเปล่ า โคขุนนี่สาํ คัญเรื่ องการกินอาหาร” (สมาชิ กคนที่ 4)
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“การเลีย้ งวัวนั้นเราจําเป็ นต้ องให้ เวลา จะทิง้ จะกว้ างไม่ ได้ ต้ องรั กเค้ า ดูแลเค้ า ต้ องรู้ ถึงลักษณะของ
อาการป่ วยจะได้ ทาํ การรั กษาได้ ซึ่ งความรู้ เหล่ านีจ้ ะได้ มาจากหมอ และเกษตรกรที่เลีย้ งโคด้ วยกัน”
(สมาชิ กคนที่7)
“ ที่จาํ เป็ นก็ความรู้ โดยทั่วไป เช่ น ลักษณะของวัวต้ องดูเป็ น การเลีย้ ง การให้ อาหาร การอาบนํา้
โดยเฉพาะเรื่ องอาหารจะมีผลต่ อวัวเยอะ เพราะหากไม่ ได้ กินอาหารเพียงมือ้ เดียว ก็จะส่ งผลเสี ยต่ อวัว
ทันที นอกนั้นเทคนิคพิเศษก็ไม่ ค่อยมีอะไรมาก ส่ วนใหญ่ กด็ ูแลเหมือนๆกัน” (สมาชิ กคนที่6)

ความรู ้ อีกประการหนึ่ งที่ เกษตรกรเห็ นว่าจําเป็ น และส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการเลี้ ยงและ
รวมถึงการคิดคํานวณต้นทุนการเลี้ยง คือ ผูเ้ ลี้ยงต้องรู ้เรื่ องของตลาด กลไกตลาด ดังที่สมาชิ กคนที่5
และ คนที่8 กล่าวว่า
“ เกษตรกรจําเป็ นต้ องรู้ ในเรื่ องตลาด แหล่ งที่เราจะนําโคไปขาย ต้ องดูถึงความมัน่ คงของตลาด ราคา
ต้ องไม่ เปลี่ยนแปลงมากเกินไป มีหลักการว่ าถ้ าเราขุนโคชุดนี ้ ต้ นทุนเท่ านี ้ ถ้ าขายให้ ตลาดนั้นจะได้
ราคาเท่ าไหร่ จะได้ มีความมัน่ ใจในการขุน เพราะถ้ าตลาดข้ างนอกโดยปกติแล้ ว ไม่ มีพ่อค้ าหลัก หรื อ
คนมารั บซื ้อ โอกาสขาดทุนมี เพราะถ้ าโคอ้ วนแล้ ว แต่ ไม่ มีคนมาซื ้อก็ต้องเลีย้ งต่ อ การที่โคกินอาหาร
ต่ อไปแต่ กไ็ ม่ โตไปกว่ านีแ้ ล้ ว ก็เกิดภาวะขาดทุนจากอาหารที่ใช้ เลีย้ งโคเพิ่มขึน้ ได้ ” ( สมาชิ กคนที่5)

“จําเป็ นต้ องรู้ ถึงกลไกตลาดนะ รู้ ถึงความเคลื่อนไหวของโค รู้ ราคาขึน้ ราคาลงและวัตถุดิบที่
ใช้ เ ลี ย้ งต้ องมี อย่ างต่ อเนื่ อง เพราะโคขุนถ้ าขาดอาหารไปสั ก มื อ้ ต้ องขุนอี กหลายมื ้อจึ งจะ
กลับมามีนา้ํ หนักเท่ าเดิม และต้ องรู้ การจัดการฟาร์ ม และการดูแลเรื่ องโรค” ( สมาชิ กคนที่8)
ดังนั้น จะพบว่า ความรู ้ ที่จาํ เป็ นหลักๆของเกษตรกรคือเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการฟาร์ ม
กระบวนการเลี้ยง หรื อ คือเป็ นประเด็นที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการเลี้ยงโคขุนนัน่ เอง ซึ่งมีประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
แม่ พนั ธุ์ และสายพันธุ์สําหรับขุนทีเ่ หมาะสม
เกษตรกรส่ วนใหญ่พบว่าจะมีการเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์มากขึ้น โดยเป็ นแม่พนั ธุ์บาร์มนั เนื่ องจากมี
โครงสร้างใหญ่ แข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศในเขตภาคกลางได้ดี และนิยมนํามาผสมกับสายพันธุ์ยโุ รป
คือ ชาโลเล่ เพื่ อขุนให้ไ ด้เนื้ อมี น้ าํ หนักดี ดังนั้น โคที่ ใช้เลี้ ยงขุน ส่ วนใหญ่ ของเกษตรกร จึ งเป็ นโค
ลูกผสมสายพันธุ์บรามันธ์กบั ชาโลล์ ซึ่งส่ วนใหญ่รู้จกั ดีในชื่อโคพันธุ์กาํ แพงแสน ดังที่ สมาชิกคนที่1
คนที่2 คนที่6 และ คนที่ 9 กล่าวว่า
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“ โคแม่ พันธุ์ จะพัฒนาพันธุ์จากบาร์ มัน แล้ วใส่ เลือดยุโรปไป 50 เปอรเซนต์ จะซื ้อแม่ พันธุ์ตาม
ท้ องตลาดที่ มีขาย แต่ เราต้ องเลือกแม่ พันธุ์ที่โครงสร้ างดี เลือดสู ง ๆ อย่ างพันธุ์บาร์ มันแล้ วค่ อยนํามา
ผสมอี กที ก็มีบ้างได้ มาสายพันธุ์พืน้ เมืองก็มาผสมเลือดยุโรป” (สมาชิ กคนที่1)
“ โคแม่ พันธุ์ ส่ วนใหญ่ จะใช้ สายพันธุ์บาร์ มัน จะหาซื ้อได้ ตามท้ องตลาดทั่วไป การเลี่ยงแม่ พันธุ์ถือ
ว่ าดี เพราะสามารถให้ ลกู ออกมาขายได้ ขุนเองได้ ” (สมาชิ กคนที่6)
“ ที่ ขนุ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นลูกผสมชาโลเล่ หรื อพันธุ์กาํ แพงแสนนั่นหล่ ะ ที่ เหมาะกับการขุน เพราะเป็ น
โคที่ตรงตามระเบียบที่สหกรณ์ ต้องการ ผลิตลูกออกมาขุนเข้ าสหกรณ์ ได้ ” (สมาชิ กคนที่9)
“ ที่ นี่ใช้ สายพันธุ์เป็ นบาร์ มันผสมชาโลเล่ พันธุ์กาํ แพงแสน จะหาซื ้อได้ จากตลาดและตามฟาร์ ม ซื ้อ
แม่ พันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน และตลาดกลางของสมาคมโคเนือ้ กําแพงแสน”
(สมาชิ กคนที่2)

การคัดเลือกโคเข้ าสู่ ระยะขุน และระยะเวลาในการขุน
เริ่ มต้นคัดเลือกโคเข้าสู่ ระยะขุน และใช้ระยะเวลาเลี้ยงขุน เกษตรกรจะปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ของทางสหกรณ์โคเนื้ อกําแพงแสน คือ เริ่ มขุนเมื่อโคมีอายุไม่เกิน 1ปี ครึ่ ง และต้องมีน้ าํ หนักไม่ต่าํ กว่า
300 กิโลกรัม โดยจะทําการลงทะเบียนโคกับทางสหกรณ์แจ้งระยะเวลาขุน โดยไม่ต่าํ กว่า 6 – 8 เดือน
และเมื่อถึงกําหนดตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ โคจะต้องได้น้ าํ หนักตามที่สหกรณ์กาํ หนด คือ ไม่ต่าํ กว่า
550 กิโลกรัม จึงจะส่ งแปรสภาพได้ ดังที่สมาชิกคนที่ 2 คนที่3 และ คนที่9 กล่าวว่า
“ วิธีขนุ และระยะเวลาการขุน จะขุนใช้ ระยะเวลาขัน้ ตํา่ 6 เดือน วัวจะต้ องได้ นา้ํ หนักตามที่ สหกรณ์
กําหนด คื ออย่ างตอนเริ่ มขุนหนักประมาณ 350 กิ โลกรั ม หลังขุนเสร็ จแล้ วคาดว่ ามันจะมี นา้ํ หนัก
ประมาณ 550 กิโลกรั ม ถ้ านํา้ หนักไม่ ถึง 550 ก็ขนุ ต่ อไปอี กประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ ได้ นา้ํ หนักตามที่
ต้ องการ” (สมาชิ กคนที่9)
“ เวลาขุน ก็จะขุนด้ วยระบบสหกรณ์ วัวก่ อนเข้ าขุนอายุต้องไม่ เกิ น ปี ครึ่ ง มีนา้ํ หนักประมาณ 300
กินอาหารสู ตร T.M.R. ตามระเบียบของสหกรณ์ อย่ างพี่ขนุ 8 เดือน หรื อมากกว่ านั้นจนวัวอ้ วน หนัก
ประมาณ 550 กิโลกรั ม ก็ส่งเข้ าสหกรณ์ ได้ ” (สมาชิ กคนที่2)
“ ระยะเวลาการขุนถ้ าขุนที่ สหกรณ์ นี่ก็ 6-8 เดื อนขึ น้ อยู่กับความอุ ดมสมบูรณ์ของโค บางตัวต้ อง
ยื ดเวลาการขุนออกไปเพราะยังอ้ วนไม่ พร้ อมที่ จะเข้ าเชื อดก็มี ส่ วนใหญ่ ทุกคนก็เหมื อนๆกันตาม
สหกรณ์ กาํ หนด” (สมาชิ กคนที่3)

นอกจากนั้น การคัดโคเข้าขุนโดยดูจากช่ วงอายุและนํ้าหนักที่เหมาะสมแล้ว เกษตรกรยังมี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกโคที่เหมาะสมเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือก เช่น ควรมีกระดูกหน้า
ขาที่มีขนาดใหญ่ ซึ่ งจะมีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นของเนื้ อและนํ้าหนักได้ดี การดูสะโพกควรจะยาว มี
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ระยะห่ างระหว่างกระดูกเชิงกรานกับก้นกบมากจะทําให้มีเนื้ อส่ วนท้ายได้มาก จะได้เนื้ อราคาดี ดังที่
สมาชิกคนที่ 5 และ คนที่8 กล่าวว่า
“ ดูโครงสร้ างนี่ ดูที่กระดูกหน้ าแข้ งใหญ่ ขนาดกระดูกมีผลกับปริ มาณเนื อ้ คื อ ถ้ ากระดูกใหญ่ จะมี
โครงร่างใหญ่ และมีเนือ้ มากด้ วย สั งเกตวัวที่ มีกระดูกใหญ่ จะมีอัตราการเจริ ญเติบโต และการเปลี่ยน
อาหารดีกว่ าด้ วย” (สมาชิ กคนที่5)
“ ผมดูระยะห่ างระหว่ างเชิ งกรานกับกระดูกก้ นกบ ถ้ ามาก สั ดส่ วนสะโพกจะยาว และมีเนือ้ ส่ วนนี ม้ ี
ราคา แพงมาก ส่ วนถ้ าสะโพกสั้น เนือ้ ส่ วนที่ขายได้ ราคาแพงจะมีน้อย” (สมาชิ กคนที่8)

โรงเรือน
ลัก ษณะโรงเรื อนของเกษตรกรค่อ นข้างมี ความคล้า ยกันในการสร้ างโรงเรื อ นที่ แ ยกส่ ว น
สําหรับการเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์ และการเลี้ยงขุน ในส่ วนของการเลี้ยงขุนจะเป็ นการเลี้ยงแบบยืนโรง ที่มีท้ งั
ทํา คอกแบบพื้ น ดิ น และพื้ น ปู น มี ก ารใช้ว สั ดุ ที่ ห ลากหลาย แต่ ส ร้ า งยึด ตามมาตรฐานโรงเรื อ นที่
เหมาะสมและปรับกับสภาพความพร้อมของแต่ละบุคคล เช่น การสร้างโรงเรื อนในแนวความยาวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก การคํานึ งถึงวัสดุที่ใช้กบั การระบายอากาศของโรงเรื อน การระบายนํ้า ดังที่
สมาชิกคนที่4 คนที่6 คนที่7 และคนที่9 กล่าวว่า
“ คอกของผมจะปลูกปกติธรรมดา ร่มครึ่ งหนึ่งและแดดครึ่ งหนึ่ง ยามตามแนวพระอาทิตย์ ก็
ตะวันออกไปตะวันตก” (สมาชิ กคนที่4)
“ คอกก็จะเป็ นแบบหลังคาสังกะสี ผมทําสูงประมาณ 2เมตรครึ่ งได้ จะได้ ไม่ ร้อนกลางวัน ใช้ ไม้ ล้อม
ทําเป็ นคอก” (สมาชิ กคนที่7)
“ ที่บ้านคอกจะเป็ นแบบพืน้ ปูน มีหลังคากันแดดกันฝน นํา้ ขังนี่สาํ คัญไม่ ได้ เลย ต้ องปรั บพืน้ ที่ไม่ ให้
นํา้ ขัง นอกนั้นก็มีรางอาหาร รั้ วไม้ ของผมเป็ นไม้ แต่ บางเจ้ าเค้ าก็เสาเหล็ก เห็นมีกแ็ ล้ วแต่ ” (สมาชิ ก
คนที่6)
“คอกที่ใช้ เป็ นจะแบ่ งเป็ นคอก ไว้ สาํ หรั บขุน ไว้ สาํ หรั บแม่ พันธุ์ แต่ จะทําให้ สูงขึน้ มาจากปกติ
ประมาณ 2 เมตรกว่ า ๆ พืน้ เป็ นดินธรรมดา รั้ วเป็ นเหล็กล้ อม ถ้ าเป็ นโคขุนส่ วนมากจะเลีย้ งในคอก
ดิน มีรางหน้ าคอกเป็ นปูน ประมาณ 1ใน3 ของคอกทั้งหมด มีหลังคาคลุมรางอาหารและที่นอน”
(สมาชิ กคนที่9)

อาหาร
อาหารซึ่ งถือเป็ นปั จจัยหลักในการเลี้ยงโคเพื่อขุนให้ได้เนื้ อคุณภาพ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่
จะเลี้ยงด้วยอาหารที่เรี ยกว่า T.M.R. ย่อมาจาก Total Mixed Ration หมายถึง อาหารผสมรวม หรื อ
อาหารผสมสําเร็ จ ที่มีส่วนผสมของอาหารข้นและอาหารหยาบอยูด่ ว้ ยกัน มีเยือ่ ใยอาหารสู ง สามารถให้
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กิ นได้เพียงอย่างเดี ยวโดยไม่ตอ้ งเสริ มอาหารอื่นใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่ องจากเห็ นว่ามี สัดส่ วนของอาหารที่
สมบูรณ์มีมาตรฐาน และ สะดวกในการจัดการของเกษตรกร นอกจากนั้นมีการให้อาหารหยาบ เช่น
หญ้า ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ห ญ้า เนเปี ยร์ หญ้า แพงโกล่ า ฟาง รวมถึ ง นํ้า ก้อ นแร่ ตามหลัก การเลี้ ย งโคขุน
โดยทัว่ ไป ดังที่ สมาชิกคนที่ 6 คนที่7 และ คนที่9 กล่าวว่า
“ อาหารและสูตรอาหารผมจะให้ กินอาหารสูตร T.M.R. ในตอนเช้ า-เย็น เวลาต้ องตรงนะ คือ ให้ กินกี่
โมง ก็ต้องให้ ตามนั้นทุกวัน วัวมันกิ นเป็ นเวลา ไม่ เหมื อนเรา แล้ วก็ให้กิ นฟางและหญ้ าเนเปี ยร์ ”
(สมาชิ กคนที่7)
“ผมซื ้ออาหารที่ ผสมสําเร็ จแล้ วมาเลีย้ งด้ วย ใช้ สูตร T.M.R. ค่ อนข้ างสะดวก แต่ ผมจะผสมด้ วยปลาย
ข้ าว มันบด ข้ าวโพด ลงไป ถ้ าวัวแม่ พันธุ์จะให้ กินหญ้ า ต้ นข้ าวโพดด้ วย” (สมาชิ กคนที่6)
“ ผมให้ T.M.R. ที่ โปรตีน 12% ขุนตั้งแต่ เริ่ มเลีย้ งถึง 6 เดือนเลย จัดการง่ าย แล้ วอย่ างอื่ นก็เสริ ม
ตามปกติ มีกากนํา้ ตาลให้ นํา้ ก้ อนแร่ผูกไว้ ต้องมี” (สมาชิ กคนที่9)

นอกจากนั้นเกษตรกรยังนิยมนําวัตถุดิบอาหารที่มีราคาถูกมาเสริ มให้กบั ทั้งโคแม่พนั ธุ์ และโค
เข้าขุน เพื่อเป็ นการลดต้นทุนอาหารลง เช่น กล้วยบด ต้นข้าวโพด กากนํ้าตาล กากถัว่ เหลือง ช่วยในการ
เพิ่มโปรตีน และอาหารหยาบให้กบั โคได้ ดังที่ สมาชิกคนที่ 2 คนที่3 และ คนที่5 กล่าวว่า
“ขุนดีไม่ ดีนี่อยู่ที่อาหาร หลักๆ T.M.R. แล้ วจะใช้ ฟางและกากนํา้ ตาลไว้ สาํ หรั บวัวขุน ส่ วนแม่ พันธุ์
ผมจะเป็ นพวกหญ้ าสับ กล้ วยบด ช่ วงโคตัวใหญ่ มีลกู ก็จะเสริ มด้ วยอาหาร T.M.R.”(สมาชิ กคนที่5)
“ ถ้ าแม่ พันธุ์ อาหารส่ วนใหญ่ กจ็ ะเป็ นหญ้ าขนตามธรรมชาติ พี่ปลูกหญ้ าเอง ก็ลดต้ นทุนไปได้ วัวขุน
นี ห้ ลักๆก็อาหารสู ตรสําเร็ จ ผสมเองไม่ ไหว เวลาไม่ ค่อยมี ส่ วนอาหารหยาบก็จะพวกเป็ นข้ าวโพด
หมักบ้ าง ฟางหญ้ า” (สมาชิ กคนที่2)
“ ถ้ าวัวที่ขนุ ต้ องอาหารถึง ในกลุ่มก็ใช้ T.M.R. กัน ตามสหกรณ์ แนะนํา สะดวกอยู่ ไม่ ต้องใช้ แรงงาน
เยอะ ส่ วนเสริ มอื่ นๆก็แล้ วแต่ แต่ ละคน อย่ างผมแม่ พันธุ์ จะใช้ หญ้ าแพงโกล่ าและฟางเป็ นหลัก ปน
เสริ มกับกากถัว่ เหลืองให้ กิน ต้ นทุนอาหารก็ลดลง” (สมาชิ กคนที่3)

การดูแลสุ ขอนามัยระยะขุน
การดูแลสุ ขอนามัยในโคขุน เกษตรกรพบว่า ไม่พบการระบาด หรื อโรคร้ายแรงของโคเท่าใด
นัก ทั้งนี้ เนื่ องจาก เกษตรกรส่ วนใหญ่มีปฏิบตั ิป้องกันดูแลตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ระยะก่อนเริ่ มเลี้ยง
ขุน และตลอดช่วงการเลี้ยง โดยเมื่อเริ่ มนําโคเข้าขุน เกษตรกรจะทําการฉี ดวัคซี น เพื่อทําการถ่ายพยาธิ
ฉีดยาบํารุ ง ยากําจัดเห็บ และมีการฉีดดูแลเป็ นระยะๆทุก 2-3 เดือน แต่ตอ้ งหยุดฉีดยาต่างๆก่อนที่จะส่ ง
โคเข้าแปรสภาพประมาณ ปี ละ 2 ครั้ ง แต่มีโรคที่ เกษตรกรเห็ นว่า ควรเฝ้ าระวังสังเกตหากอาการ

336
ผิดปกติ โรคปากและเท้าเปื่ อย ซึ่งเกษตรกรส่ วนใหญ่ทุกรายจะฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคปากและเท้าเปื่ อย
ในเบื้องต้นอยูแ่ ล้ว ดังที่ สมาชิกคนที่2 คนที่4 คนที่8 และคนที่9 กล่าวว่า
“ ก่ อนที่ เอาวัวเข้ าขุน จะฉี ดวัคซี น อย่ างพวกถ่ ายพยาธิ หรื อหากตัวไหนมีเห็บ มีพยาธิ มาก จะฉี ดซํ้า
อี กครั้ งใน 2 เดือน แต่ เราต้ องหยุดฉี ดยา ก่ อนที่ จะส่ งเข้ าแปรสภาพ ประมาณ 2 เดือน เช่ น ผมขุน 6
เดือน จะฉี ดในช่ วง 1-4 เดือนแรกเท่ านั้น ถ้ าเข้ าเดือนที่ 5 และเดือนที่ 6 จะไม่ ฉีด แต่ กข็ ึน้ อยู่กับกรณี
ถ้ าวัวมีปัญหาจําเป็ นก็ต้องฉี ด แล้ วเลื่อนเวลาส่ งโคสหกรณ์ ออกไป” (สมาชิ กคนที่9)
“ ส่ วนมากวัวจะไม่ เป็ นโรคเพราะมี การถ่ ายพยาธิ การให้ ยาบํารุ ง เจอบ้ างเป็ นไข้ ขาแข็งเดิ นไม่ ได้
ต้ องฉี ดยาบํารุ งกับยาแก้ ไข้ ไป ให้ หมอมาดูมาฉี ดให้ ” (สมาชิ กคนที่4)
“ ต้ องฉี ดวัคซี น เป็ นยาบํารุ ง ยาถ่ ายพยาธิ หลักๆเลยเมื่อเริ่ มจะขุน ส่ วนในโรคอื่ นๆไม่ ค่อยเจอ อย่ าง
ปากเท้ าเปื่ อยก็ไม่ ค่อยเป็ น มีเจ้ าหน้ าที่มาฉี ดวัคซี นให้ ตามรอบเวลา”(สมาชิ กคนที่8)
“ เกี่ยวกับการดูแลโรค จะฉี ดวัคซี นปกติ 2 ครั้ งต่ อปี และมีการฉี ดยาถ่ ายพยาธิ ปกติหลักๆ และจะถ่ าย
พยาธิ ปีละ 2 ครั้ งแต่ ถ้าโคป่ วยก็จะตามคนมาดูโคให้ โรคที่ พบก็จะเป็นโรคปากเท้ าเปื่ อย นํา้ ลายยืด
โคจะกินอาหารน้ อยแต่ พอนานไปก็หายเอง” (สมาชิ กคนที่2)

เมื่อพิจารณาถึงเทคนิ คหรื อวิธีการที่จะสงผลต่อการเพิ่มคุ ณภาพซากเนื้ อโคขุนให้ได้เกรดดี
เกษตรกรส่ วนใหญ่เห็ นว่า ไม่ได้ตอ้ งมี วิธีการเลี้ ยงดูแลพิเศษอะไร แต่ พบว่าจะให้ความสําคัญอยู่ที่
อาหารที่ใช้เลี้ยง ซึ่ งเกษตรกรจะใช้เป็ นอาหารสู ตรสําเร็ จ และ การเพิ่มอาหารหยาบ ซึ่งเกษตรกรเห็นว่า
ส่ งผลต่อคุณภาพเกรดซากโดยตรง ตัวอย่างเช่น ดังที่ สมาชิกคนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่9 กล่าว่า
“เทคนิ คพิ เศษบอกเลยพวกผมไม่ มีอะไร จากการไปเยี่ ยมฟาร์ มที่ อื่นส่วนใหญ่ จะเลี ้ยงโคโดยใช้
T.M.R. แต่ เราอาจจะมีการใส่ หญ้ าสับและข้ าวโพดปนลงไปแต่ เน้ น T.M.R. อย่ างผมให้ กินเหลือคาราง
เลย เสริ มด้ วยฟางและกากนํา้ ตาล อันนีช้ ่ วยเพิ่มไขมันแทรก และเพื่อให้ โคเอาไปเคีย้ วเอื อ้ ง”
(สมาชิ กคนที่1)
“ไม่ ได้ มีวิธีแปลกๆอะไรนะ เลีย้ งตามปกติธรรมดาทั่วไปตามหลักที่สหกรณ์ ให้ มา เจ้ าหน้ าที่เค้ าก็มา
ดูแล แต่ จะดูแลเรื่ องอาหารไม่ ให้ ขาด นี่หล่ ะสําคัญ” (สมาชิ กคนที่ 4)
“ต้ องเข้ าใจก่ อนว่ าวัวเป็ นสัตว์ เคีย้ วเอื อ้ ง อาจจะเอาฟางกิน แต่ ผมจะให้ กินเพียงเล็กน้ อย เพราะบางที
อาหารที่ให้ ไปเยื่อใยอาจจะน้ อย ต้ องให้ มนั ได้ เคีย้ ว และให้ ได้ บ่อยครั้ งขึน้ ก็จะดี แต่ ต้องดูเรื่ องความ
สะอาด นํา้ รางอาหาร ต้ องมีเวลาดูแล” (สมาชิ กคนที่9)
“ที่ จะเน้ นเรื่ องอาหาร ต้ องมีหลายอย่ าง แต่ วัวขุนต้ องเป็ นสู ตร T.M.R. และต้ องดูแลนํา้ ให้ สะอาด
นอกนั้น ไม่ มีพิเศษอะไร ทําการตามเลีย้ งปกติทั่วไป แต่ ไม่ ได้ ปล่ อยเลีย้ ง จะเป็ นแบบผูกเลีย้ งทั้งหมด
ก็เหมือนคนพอไม่ ค่อยได้ เดิน มันก็อ้วน” (สมาชิ กคนที่2)
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“ ทั่วไปการขุนปกติกจ็ ะให้ อาหารข้ นหรื อT.M.R. แต่ หากเราให้ อาหารที่มีเยื่อใยสูง ๆ หรื ออาหาร
หยาบเพิ่มเข้ าไปด้ วย สังเกตเลยจะส่ งผลให้ คุณภาพซากดีขึน้ เพราะอาหารที่มีเยื่อใยจะทําให้ อาหาร
อยู่ในท้ องนาน และการดูดซึ มจะนานขึน้ ” (สมาชิ กคนที่3)

สรุ ปผลการการจัดวงสนทนากลุ่มสมาชิกสังกัดทั้ง 3 สหกรณ์ ในประเด็นของความรู ้และแนว
ปฏิบตั ิในการเลี้ยงโคขุนให้ประสบความสําเร็ จ โดยภาพรวมจะพบว่า มีการบวนการจัดการที่เป็ นไปใน
แนวทางมาตรฐานเดียวกัน คือ ตามหลักวิชาการ และภายใต้ขอ้ กําหนดตามมาตรฐานของสหกรณ์ที่
เกษตรกรสังกัด แต่พบว่า ในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการเลี้ยง มีการปฏิบตั ิแตกต่างกันไปในการ
วิธีการ เช่นการเลือกวัตถุดิบอาหารที่ใช้เลี้ยง การทําโรงเรื อน โดยมีการปรับขั้นตอนตามสภาพ ที่
เป็ นไปได้ในการหาวิธีที่สะดวกเหมาะสมของแต่ละบุคคล และการคํานึงถึงต้นทุนผลกําไรที่จะเกิดขึ้น
ดังนั้น ความรู ้และแนวปฏิบตั ิในการเลี้ยงโคขุนจากสมาชิกทั้งสามกลุ่ม สามารถสรุ ปได้ ดังตารางที่ 19
ดังนี้
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ตารางที่ 19 สรุ ปความรู ้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา สหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง และ สหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน
สหกรณ์ ฯโพนยางคํา
1. คุณลักษณะเบื้องต้น 1. ต้องเป็นผูม้ ีใจรักในการเลี้ยง
ของเกษตรกรผู ้เ ลี้ ยง สัตว์
โ ค ขุ น ที่ จ ะ ป ร ะ ส บ 2. สามารถให้เวลาในการดูแลเอา
ความสําเร็ จ
ใจใส่ สตั ว์เลี้ยงอย่างเต็มที่
3. ต้องมี ความรู ้ ที่จาํ เป็ นใน
กระบวนการเลี้ยง เช่น ความรู ้เรื่ อง
การคัดเลือกสายพันธุ์ การดูอายุโค
เ ริ่ ม ขุ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม ก า ร ดู
โครงสร้างโค อาหาร การดูแลโรค
2. แม่พนั ธุ์โค และสาย โคสายพันธุ์ลูกผสมชาโลเลส์
พัน ธุ์ โ คที่ นํ า มาเลี้ ยง
ขุน

สหกรณ์ ปศุสัตว์ หนองสู ง
1. ต้อ งมี เ งิ น ทุ น ในการจัดการที่
เพียงพอ
2. ต้องมีความรู ้ในวิธีการเลี้ยง และสั่ง
สมประสบการณ์ให้เกิดความชํานาญ
3. ต้องมีใจรักในการเลี้ยงสัตว์ มีเวลา
เอาใจใส่ ดู แ ลอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจาก
การเลี้ยงโคขุนเป็ นการเลี้ยงแบบต้องมี
การจั ด การที่ ดี ท้ ั งโรงเรื อน อาหาร
สุ ข อนามัย ไม่ ใ ช่ ก ารเลี้ ยงสั ต ว์แ บบ
ปล่อยตามธรรมชาติ
โคสายพันธุ์ลูกผสมชาโลเลส์ สายพันธุ์
กําแพงแสน สายพันธุ์ตาก และ สาย
พันธุ์ซิมเมนทอล

สหกรณ์ โคเนือ้ กําแพงแสน
1. ต้องมีความรู ้ ในเรื่ องของการจัดการฟาร์ ม คือ
กระบวนการดูแลตั้งแต่เริ่ มต้นเลี้ยง การรู ้จกั คัดเลือกโค
เข้า สู่ ก ระบวนการขุน การให้ เ วลาเอาใจใส่ การให้
อาหาร แหล่งวัตถุดิบ การดูแลสุ ขอนามัย
2. การสั่งสมประสบการณ์ของผูเ้ ลี้ ยง เช่ น การ
สังเกตลักษณะอาการต่างๆของโคในระหว่างการเลี้ยง
3. ต้องมีความรู ้เรื่ องของตลาด กลไกตลาดเช่น ราคา
ตลาด ราคาวัว การคิ ดคํานวณต้นทุ นการเลี้ ยง เพื่อ ดู
ความคุม้ ค่า
1. โคสําหรับเลี้ยงเป็ นแม่พนั ธุ์ คือ สายพันธุ์
บรามันห์
2. โคสําหรับเลี้ยงขุน คือ สายพันธุ์ลูกผสมชาโลเลส์
และ สายพันธุ์กาํ แพงแสน ( ลูกผสมสามสายเลือด คือ
โคพันธุ์บราห์มนั เข้ามาผสมร่ วมกับโคไทย และ
ชาโรเลส์)
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ตารางที่ 19 สรุ ปความรู ้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา สหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง และ สหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน (ต่อ)
3. การคัดเลือกลักษณะ
โครงสร้างโคที่เหมาะ
เพื่อการเลี้ยงขุน

สหกรณ์ ฯโพนยางคํา
1. พิจารณาจากสัดส่ วนของขา
เนื่องจากที่มีผลต่อการรับนํ้าหนักตัว
ของโคเมื่อเพิ่มมากขึ้น คือ ขาต้อง
ตรง ไม่คดงอ จะรับนํ้าหนักตัวได้ดี
2. พิจารณาสี ของปากและตาโค
เกษตรกรจะเลือกโคที่มีสีปาก และ
ตาเป็ นสี ดาํ จะกินอาหารได้ดี หาก
โคที่มีมีสีปาก และตาเป็ นสี แดง
เกษตรกรไม่นิยมนํามาเลี้ยงขุน

สหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง
1. พิจารณาลักษณะปาก ต้องมีปากใหญ่ คอสั้น
โครงสร้างตัวต้องใหญ่ โคมักจะกินอาหารได้ดีใน
ปริ มาณมาก
2. พิจารณาลักษณะของข้อเท้าโค ต้องไม่ยาวเกินไป
ต้องสั้น จะสามารถรับนํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้ดี
3. พิจารณาลักษณะกล้ามเนื้อสะโพก โดยใช้การบีบ
ตรงบริ เวณกล้ามเนื้อสะโพกเมื่อเลี้ยงก่อนการเริ่ มขุน
สังเกตดูความแน่นของเนื้อ หากแน่นดีหมายถึงโคกิน
อาหารเปลี่ยนเป็ นเนื้อได้ดี แต่หากบีบเนื้อมีลกั ษณะนิ่ม
เหลว มีแนวโน้มเมื่อขุนแล้วจะได้น้ าํ หนักซากน้อย
เกรดไขมันจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควร

สหกรณ์ โคเนือ้ กพส.
1. พิจารณาลักษณะกระดูกหน้า
ขา ต้อ งมี ข นาดใหญ่ ตรง ซึ่ งจะมี
แนวโน้ ม ในการเพิ่ ม ขึ้ นของเนื้ อ
และนํ้าหนักได้ดี
2. พิจารณาจากสะโพกควรจะยาว
ควรมี ระยะห่ างระหว่างกระดู กเชิ ง
กราน กับก้นกบมาก จะทําให้มีเนื้ อ
ส่ วนท้ายได้มาก จะได้เนื้อราคาดี
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ตารางที่ 19 สรุ ปความรู ้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา สหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง และ สหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน (ต่อ)
สหกรณ์ ฯโพนยางคํา
4. เกณฑ์ในการเริ่ มขุน เกษตรกรจะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของทาง
โค และ ระยะเวลาใน สหกรณ์ คือ
การเลี้ยงขุน
1. เกษตรกรเริ่ มนําโคเข้าขุน เมื่อโคมีอายุ 1 ปี
6 เดือน และมีน้ าํ หนักต้องไม่ต่าํ กว่า 350
กิโลกรัม
2. ระยะเวลาในการเลี้ยงขุน รอบแรกจะเลี้ยง
ขุนใช้เวลา 10 หรื อถึง 10 เดือนครึ่ ง เมื่อครบ
กําหนด จะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อมา
ประเมินตรวจสอบคุณภาพ หากนํ้านักยังไม่ได้
ตามที่สหกรณ์กาํ หนด คือ ไม่ต่าํ กว่า 550
กิโลกรัม จะขุนต่อ ส่ วนใหญ่เกษตรกรใช้
ระยะเวลาในการขุนที่ได้คุณภาพเนื้อเกรด
ระดับดีข้ ึนไปคืออยูใ่ นช่วง 1 ปี

สหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง
เกษตรกรจะปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํา หนดของ
ทางสหกรณ์ คือ
1. เกษตรกรเริ่ มนําโคเข้าขุนเมื่อโคมี
อายุ 1 ปี 6 เดือน และมีน้ าํ หนักต้องไม่ต่าํ
กว่า 350 กิโลกรัม
2. ระยะเวลาในการขุนของเกษตรกร
คือ 10 – 12 เดือน จะเริ่ มแจ้งสหกรณ์เพื่อ
ดูความ พร้อม หากนํ้าหนักยังไม่ได้ตามที่
สหกรณ์ ก ํ า หนด คื อ ไม่ ต่ ํ า กว่ า 550
กิโลกรัม จะเลี้ยงต่อเพื่อให้ได้น้ าํ หนัก

สหกรณ์ โคเนือ้ กพส.
เกษตรกรจะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
ทางสหกรณ์ คือ
1. เกษตรกรเริ่ มนําโคเข้าขุนเมื่อโคมี
อายุ 1 ปี 6 เดือน และมีน้ าํ หนักต้องไม่
ตํ่ากว่า 300 กิโลกรัม
2. ระยะเวลาในการขุนของเกษตรกร
คื อ ไม่ ต่ าํ กว่า 6 – 8 เดื อ น และเมื่ อ ถึ ง
กํา หนดตามระยะเวลาที่ แ จ้ ง ไว้ โค
จะต้องได้น้ าํ หนักตามที่สหกรณ์กาํ หนด
คื อ ไม่ ต่ าํ กว่ า 550 กิ โ ลกรั ม จึ ง จะส่ ง
แปรสภาพ
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ตารางที่ 19 สรุ ปความรู ้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา สหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง และ สหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน (ต่อ)
สหกรณ์ ฯโพนยางคํา
5. การเตรี ยม 1. การเตรี ยมโคก่อนการขุน เกษตรกรจะทําการติดต่อ
โคก่อนการ เจ้าหน้าที่ทางสหกรณ์เพื่อทําการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรค
ขุน และ
ปากเท้าเปื่ อย ฉี ดยาถ่ายพยาธิ ดูแลความสะอาดโค
การดูแล
ความสะอาดโรงเรื อน ทําการสักใบหูข้ ึนทะเบียนกับ
สุ ขอนามัย
ทางสหกรณ์ ก่อนนําเข้าเลี้ยงขุนแบบยืนโรง
ในช่วงระยะ
2. เกษตรกรจะสังเกตสุ ขภาพโคตลอดระยะการเลี้ยง
ขุน
ขุน โดยเฉพาะระวังการเกิดอาการโคท้องอืดจากการ
กินอาหาร โดยมากเกิดจากการกินหญ้าสดเยอะเกิน ไม่
ควรเกิน 8 กิโลกรัมต่อวัน ถ้าเกินนี่ ท้องอืด ท้องเสี ย
3. กรณี โคเกิดอาการท้องอืด สังเกตลักษณะท้องโค
จะโตเป่ งขึ้นคล้ายลูกโป่ ง เกษตรกรจะรี บแจ้งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ พยายามอย่าให้โคล้มนอน หากโคนอน แก้ไข
โดยใช้สายยางใสเข้าที่กน้ โคเพื่อระบายลมออก ใช้
นํ้ามันพืชกรอกปากให้โคกลืนให้เข้าไปขับลม

สหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง
1. เน้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการเลี้ยงของ
สหกรณ์เป็ นหลัก ตั้งแต่การฉี ดวัคซีนป้ องกัน
โรค การถ่ายพยาธิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ที่เป็ นผูด้ ูแล และเกษตรกรเองมีการจดบันทึก
เพื่อให้การดูแลสุ ขภาพโคเป็ นไปตามระยะเวลา
ที่กาํ หนด
2. การฉี ดวัคซีน การพ่นยากําจัดแมลง การ
ถ่ายพยาธิภายใน เช่น วัคซีนอย่างพวกปากเท้า
เปื่ อย จะฉี ดตามทุกๆ 6 เดือน หรื อ ปี ละ 2 ครั้ง
3. การเฝ้ าระวังในระหว่างระยะขุน ระวังอย่าง
ให้โคล้ม สาเหตุอาจเกิดจากนํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
มีโอกาสลื่นล้มถ้าพื้นคอกรองรับนํ้าหนักไม่ดี
การเฝ้ าระวังอาการท้องอืดในโคจากอาหารไม่
ย่อย ท้องป่ องกลมอืด ให้รีบแจ้งปศุสตั ว์

สหกรณ์ โคเนือ้ กพส.
1.
การเตรี ย มนํา โคเข้า ขุ น
เกษตรกรจะทําการฉี ดวัคซี นเพื่อทํา
การถ่ายพยาธิ ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค
ปากและเท้าเปื่ อย ฉี ดยาบํารุ ง และ
ยากําจัดเห็บ
2. ในช่วงการเลี้ยงขุน หากพบว่า
โคตัวไหนมีเห็บ มีพยาธิ มาก จะฉี ด
ซํ้าอีกครั้งใน 2 เดือน นับจากครั้ง
แ ร ก ก่ อ น ก า ร ขุ น แ ต่ ก า ร ดู แ ล
โดยทัว่ ไป เกษตรกรจะฉี ดวัคซี นซํ้า
โดยปกติ 2 ครั้งต่อปี และมีการฉี ด
ยาถ่ายพยาธิ ปกติหลักๆ และจะถ่าย
พยาธิปีละ 2 ครั้ง
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ตารางที่ 19 สรุ ปความรู ้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา สหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง และ สหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน (ต่อ)
สหกรณ์ ฯโพนยางคํา
5. การเตรี ยม โคจะเริ่ มมีการขับถ่ายออก เมื่อดีข้ ึนโคจะเริ่ มลุก
โคก่อนการ ขึ้นได้ หากพบว่าโคยังมีอาการนอนแผ่ไม่ลุกขึ้น
ขุน และ
ให้รีบนําเข็มฉี ดยาขนาดใหญ่ คือ ขนาดเบอร์18
การดูแล
กดเข้าไปตรงบริ เวณสวาท คือ บริ เวณสี ขา้ ง
สุ ขอนามัย
กระเพาะอาหาร กดให้ลึกที่สุด ไล่ลมออก และ
ในช่วงระยะ ต้องระวังจะมีน้ าํ ของเสี ยจะออกมาด้วยปะบน
ขุน (ต่อ)
เข็มที่แทงลงแล้วกดนิ่งๆลงไปจนถึงกระเพราะ
จนกว่าจะมีลมดันออกมา จนโคเริ่ มลุกได้
6. โรงเรื อน เกษตรกรเลี้ยงโคขุนแบบยืนโรง คือ จํากัดพื้นที่
โคอยูภ่ ายในคอก ลักษณะโรงเรื อนมีท้ งั แบบที่
เป็ นคอกพื้นปูนซีเมนต์
และแบบเป็ นพื้นดิน
เนื่องจากประหยัดเงินทุน โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิหลัก
ใหญ่ คือ เรื่ องการทําความสะอาด ดูแลให้คอก
แห้ง สะอาด ดังนี้
1. คอกพื้นปูนซีเมนต์ เกษตรกรจะกวาด ล้าง
ชําระมูลโคทุกวัน วันละครั้ง เวลา เช้า หรื อเย็น

สหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง

สหกรณ์ โคเนือ้ กพส.

เกษตรกรเลี้ ยงโคขุนแบบยืนโรง ลักษณะ
โรงเรื อนมีท้ งั แบบที่เป็ นคอกพื้นปูนซี เมนต์
และแบบเป็ นพื้ น ดิ น เนื่ อ งจากประหยัด
เงินทุน และมีการทําโรงเรื อนแบบผสม คือ
มีพ้นื ที่ท้ งั แบบปูนซีเมนต์ และ ดิน ผสมกัน
โดยมี ข ้อ ปฏิ บ ัติ แ ตกต่ า งในเรื่ อ งของการ
จัดการ การดูแลและการรองรับนํ้าหนักโค
เมื่อมีน้ าํ หนักเพิ่มขึ้น ดังนี้

เกษตรกรมีการสร้างโรงเรื อนแยกส่ วนสําหรับ
การเลี้ ย งโคแม่ พ นั ธุ์ เป็ นการเลี้ ย งแบบคอก
ผสมกับการปล่อยเดิน ส่ วนการเลี้ยงเพื่อขุนจะ
เป็ นการเลี้ยงแบบยืนโรงจํากัดพื้นที่ ลักษณะ
โรงเรื อ นมี ท้ งั แบบพื้ น ปู น ซี เ มนต์ และแบบ
พื้ น ดิ น การใช้ว ัส ดุ ที่ ห ลากหลาย สร้ า งตาม
มาตรฐานโรงเรื อ นที่ เ หมาะสมและปรั บ กับ
สภาพความพร้อมของแต่ละบุคคล ดังนี้
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ตารางที่ 19 สรุ ปความรู ้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา สหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง และ สหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน (ต่อ)
6. โรงเรื อน (ต่อ)

สหกรณ์ ฯโพนยางคํา
2. คอกพื้นดิน เกษตรกรจะอัดพื้นดิน
ให้แน่นด้วยแกลบ คอยดูให้พ้นื คอก
แห้ง ถ้าเปี ยกแฉะมากจะนําแกลบมา
อัดลงพื้นเพิ่ม เมื่อได้ระยะเวลาหนึ่ง
จะขุดดินออกเพื่อนําไปเป็ นปุ๋ ยคอกใช้
ประโยชน์ หรื อ ขายต่อไป

สหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง
1. คอกพื้นปูนซีเมนต์ ข้อดีคือ สามารถจัดการ
เรื่ องความสะอาดได้ง่าย โดย เกษตรกรจะกวาด
ชําระมูลโคทุกวัน วันละครั้ง และ คอกพื้นปูนโค
จะลุกขึ้นง่ายไม่ตอ้ งออกแรงเยอะ แต่มีขอ้ จํากัด
คือ อาจเกิดโอกาสการลื่นล้มของโคเมื่อมีน้ าํ หนัก
เพิ่มมาก วิธีการป้ องกัน คือ นําแกลบมาเทรองพื้น
คอก อาทิตละครั้ง จากนั้นประมาณ หนึ่งหรื อสอง
อาทิตย์ จึงทําความสะอาด ลงแกลบใหม่
2.
คอกพื้ น ดิ น ข้อ ดี คื อ ประหยัด ต้น ทุ น
เกษตรกรจะอัดพื้นดินให้แน่นด้วยแกลบ จะทําให้
โคไม่เกิ ดโอกาสลื่ นล้ม แต่ ขอ้ จํากัด คือ หากอัด
ดินไม่แน่น พื้นอาจเกิดเป็ นลักษณะหลุม ที่โคเดิน
แล้วทําให้จม ต้องออกแรงลุก และเดินมากขึ้น ทํา
ให้ส่งผลต่อการสะสมนํ้าหนักของโค

สหกรณ์ โคเนือ้ กพส.
1. การสร้างโรงเรื อนในแนวความยาวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก การคํานึ งถึงวัสดุที่ใช้
กับ การระบายอากาศของโรงเรือน การ
ระบายนํ้า เช่น คอกแบบหลังคาสังกะสี จะ
ยกสู งประมาณ 2เมตรครึ่ ง
2. การสร้ างโรงเรื อนแบบพื้นปูน มี
หลัง คากัน แดดกัน ฝน เกษตรกรจะปรั บ
พื้นที่ให้ลาดเอียงเพื่อไม่ให้เกิดนํ้าขัง นํ้าขัง
นี่สาํ คัญไม่ได้เลย
3. มีรางหน้าคอกเป็ นปูน ประมาณ 1ใน3
ของคอกทั้งหมด มีหลังคาคลุมรางอาหาร
และที่นอน
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ตารางที่ 19 สรุ ปความรู ้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา สหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง และ สหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน (ต่อ)
สหกรณ์ ฯโพนยางคํา
6. โรงเรื อน (ต่อ)

7. อาหาร

1.อาหารที่ใช้เลี้ยงโคขุนของ
เกษตรกร ประกอบไปด้วยอาหาร
หยาบ อาหารข้น และกากนํ้าตาล
เป็ นหลัก อาหารข้นเกษตรกรจะ
ใช้อาหารสําเร็ จรู ปสู ตรเป็ นโปรตีน
อัดเม็ดของสหกรณ์ฯโพนยางคําฯ

สหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง
3. คอกแบบผสม เกษตรกรจะเลี้ยงโคในพื้นที่
ที่ เ หมาะกับ ช่ ว งนํ้าหนัก ของโคที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ
ป้ องกันปั ญหาการลื้ นล้ม คือ เมื่อเริ่ มจะเลี้ ยงใน
พื้นปูน ผ่านไปประมาณ 6 – 7 เดือน เมื่อโคมี
นํ้าหนักเพิ่มขึ้น จะย้ายลงคอกพื้นดิ น ที่มีการนํา
แกลบอัดลงให้แน่ น และ จะมีการเลี้ ยงสลับกัน
คื อ ช่ ว งฤดู ฝ น จะนํา โคย้า ยเลี้ ยงในคอกปู น
เพื่อให้อยูใ่ นที่แห้ง ทําความสะอาดง่าย ส่ วนช่วง
ฤดูร้อน จะย้ายลงคอกดิน สลับกันไป
1. การให้อาหารโคในการขุน ส่ ว นใหญ่
เกษตรกร จะใช้อาหารหลักคื อ อาหารข้นสู ต ร
จากทางสหกรณ์หนองสู ง เนื่ องจากสะดวก และ
อาหารหยาบ คือ หญ้าสด แต่ที่เกษตรกรทุกคน
ปฏิบตั ิเหมือนกันคือ ต้องให้ฟางข้าวทุกวัน เพื่อ
ช่วยในระบบการย่อย

สหกรณ์ โคเนือ้ กพส.

1. การเลี้ยงโคเพื่อขุนให้ได้เนื้ อคุณภาพ
เกษตรกรจะเลี้ ยงด้ ว ยอาหารที่ เ รี ยกว่ า
T.M.R. ย่อมาจาก Total Mixed Ration
หมายถึง อาหารผสมรวม หรื อ อาหารผสม
สํ า เร็ จ ที่ มี ส่ ว นผสมของอาหารข้น และ
อาหารหยาบอยู่ด้ว ยกัน มี เ ยื่อ ใยอาหารสู ง
สามารถให้กินได้เพียงอย่างเดียวโดยไม่ตอ้ ง
เสริ มอาหารอื่นใดๆ ทั้งสิ้ น
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7. อาหาร (ต่อ)

สหกรณ์ ฯโพนยางคํา
2. การให้อาหารโค จะให้อาหารหยาบก่อน
แล้วจึงให้อาหารข้นตาม และกากนํ้าตาล ให้
สังเกตการณ์กินกากนํ้าตาล หากโคกินกากนํ้าตาล
ได้ดี จะมีแนวโน้มได้เกรดไขมันในระดับดี
3. สัดส่ วนอาหารโคเริ่ มต้นในการเลี้ยงขุน
เกษตรกรมีเทคนิคการให้ปริ มาณอาหาร เฉลี่ยที่ 35 กิโลกรัม ต่อ1 ตัว ต่อ 1 มื้อ โดย เริ่ มจาก ให้
อาหารข้นในสัดส่ วน 1 กิโลกรัม ต่ออาหารหยาบ
4 กิโลกรัม และให้สงั เกต ปริ มาณการกินที่ววั แต่
ละตัวอิ่มพอดี (คือ ดูจากอาหารไม่เหลือเยอะ
เกินไป หรื อ หมดเกลี้ยงในขณะที่ววั ยังไม่อิ่มจะ
เวียนอยูแ่ ถวรางอาหารหรื อแย่งอาหารในรางของ
วัวตัวอื่น) จากนั้น 1 สัปดาห์ ให้ปรับสัดส่ วน
จํานวนอาหารข้นเพิ่มขึ้น และ ลดจํานวนอาหาร
หยาบลง เป็ นสัดส่ วนย้อนกลับ จนกว่าโคจะชิน
กับการกินอาหารข้น

สหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง
2. การให้อาหารข้น เกษตรกรจะให้ สอง
เวลา คือ เช้า เย็น ส่ วนตัวผมนี่ โดยโคที่เพิ่ง
เริ่ มขุ น ใหม่ ๆ จะให้ ป ริ มาณน้ อ ย ต่ อ มื้ อ
ใหม่ๆ เช่น 1 กิโลกรัม ต่อ มื้อ ผ่านไป 1
เดือน จะเพิ่ม
ปริ มาณอาหารต่อมื้อขึ้นไป จนถึ งปริ มาณ
อาหารที่กินได้เต็มที่ ต่อมื้อของโค
3. อาหารหยาบ มีท้ งั เป็ นหญ้าสด เช่ น
หญ้า กิ นี หญ้า เนบี ย ร์ หญ้า ปากช่ อ ง ส่ ว น
ใ ห ญ่ เ ก ษ ต ร ก ร จ ะ ป ลู ก เ อ ง ใ น พื้ น ที่
เกษตรกรจะให้ ใ นช่ ว งเย็ น หลั ง โคกิ น
อาหารข้น โดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัม ต่อตัว และ
ที่ขาดไม่ได้ คือฟาง ที่เกษตรกรจะให้โคไว้
กินต่อเนื่ อง เพราะจะช่วยในระบบการย่อย
ของโคป้ องกันอาการท้องอืด

สหกรณ์ โคเนือ้ กพส.
เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า มี สั ด ส่ ว นของอาหารที่
สมบูรณ์มีมาตรฐาน และ สะดวกในการ
จัดการของเกษตรกร โดยเน้นการให้ตรง
เวลาทุกมื้อในแต่
ละวัน
2.
การให้อ าหารหยาบ เช่ น หญ้า
เกษตรกรใช้หญ้าเนเปี ยร์ หญ้าแพงโกล่ า
ฟาง รวมถึง นํ้า ก้อนแร่ ตามหลักการเลี้ยง
โคขุนโดยทัว่ ไป
3. มีนาํ วัตถุดิบอาหารที่มีราคาถูก และ
หาได้ง่ า ย มาเสริมให้ กับ ทั้ง โคแม่ พ นั ธุ์
และโคเข้า ขุ น เพื่ อ เป็ นการลดต้น ทุ น
อาหารลง เช่ น กล้ ว ยบด ต้น ข้า วโพด
กากนํ้าตาล กากถัว่ เหลือง ช่วยในการเพิ่ม
โปรตีน และอาหารหยาบให้กบั โคได้
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ตารางที่ 19 สรุ ปความรู ้และแนวปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคํา สหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง และ สหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน (ต่อ)
7. อาหาร (ต่อ)

สหกรณ์ ฯโพนยางคํา
4. การให้หญ้าสด ที่จาํ เป็ นสําหรับโคจะให้ปิดท้าย
หลังสุ ด หญ้าที่เกษตรกรให้ส่วนใหญ่เป็ นหญ้ากินนีสี
ม่วง รองลงมาคือ หญ้ารู ซี่ ทั้งสองชนิดนี้ มีการจัดการ
ง่าย คือ โคกินได้ทนั ที ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องบด จึงเป็ นที่นิยม
ของเกษตรกรส่ วนใหญ่จะมีแปลงปลูกใกล้ๆกับคอกโค
ส่ วนหญ้าเนเปี ยร์ การจัดการค่อนข้างยุง่ ยาก
เนื่องจากลําต้นมีขนาดใหญ่ จะต้องนํามาบดสับก่อนให้
โคกิน เกษตรกรจึงไม่แนะนํา
5. มีการเสริ มอาหารให้กบั โค เช่น การให้กากนํ้าตาล
ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะผสมรวมไปกับอาหาร เช่น ผสม
รวมกับกากรํา และ หรื อนํากากนํ้าตาลราดลงในฟาง ซึ่ง
เกษตรกรทุกคนเห็นตรงกันว่า ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพ
เกรดเนื้อที่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด และที่ขาด
ไม่ได้ตอ้ งให้กอ้ นแร่ กบั วัวด้วยเสมอ เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร
และ รวมถึงการให้น้ าํ สะอาด

สหกรณ์ การเกษตรหนองสู ง
4. อาหารเสริ มที่เกษตรกรใช้เลี้ยงโค นิยม
ใช้กากเบียร์ผสมกับอาหาร สัดส่ วนที่
เกษตรกรใช้ คือ เช่น ให้อาหาร 5 กิโลกรัม
เป็ นอาหารข้น 3 ส่ วน ผสมกากเบียร์ 2 ส่ วน
เพื่อช่วยในการเจริ ญอาหารของโคส่ งผลต่อ
นํ้าหนักและความอ้วนของโค นอกจากนั้น
ยังมีการให้กากมัน ผสม เหล่านี้ช่วยลด
ต้นทุนค่าอาหารของเกษตรกร
และ
รวมถึงนํ้าสะอาด และ ก้อนแร่ ที่จาํ เป็ นเพื่อ
เสริ มแร่ ธาตุโคให้แข็งแรง

สหกรณ์ โคเนือ้ กพส.
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นอกจากนั้น ความรู ้ที่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์จาก ทั้ง 3 แห่ง ต้องการเพิม่ เติม พบว่า สรุ ปเป็ น
ประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ ฯโพนยางคํา
พบว่ามีประเด็นความต้องการในการพัฒนา 3 ประเด็น ดังนี้
1. ต้องการให้สหกรณ์ในฐานะตลาดรับซื้ อเนื้ อโคขุน พัฒนาและขยายตลาดเนื้ อโคขุนของ
สหกรณ์ให้ไปสู่ ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้มากยิง่ ขึ้น
2. ต้องการให้มีหน่วยงานวิชาการ หรื อสถาบันการศึกษาใด ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาส่ งเสริ มพัฒนา
กระบวนการเลี้ยง ให้ได้วิธีการเลี้ยงโคขุนให้มีคุณภาพไขมันแทรกเนื้อดียงิ่ ขึ้น
3. ต้องการให้สหกรณ์ส่งเสริ มให้เกษตรกรตื่นตัวเห็นความสําคัญ และรู ้จกั การเลี้ยงแบบเพื่อ
พัฒ นาสายพัน ธุ์ โ คให้ดี ข้ ึ น ควบคู่ไ ปด้ว ย แม้ว่าในการพัฒ นาสายพัน ธุ์ เ กษตรกรทราบดี ว่า ต้องใช้
ระยะเวลา แต่คาดว่าจะส่ งผลดี ต่ออาชี พการเลี้ ย งโคขุนในคนรุ่ นต่อไป รวมถึ ง ควรมี แนวทางเพิ่ม
แรงจูงใจการเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์ให้มากขึ้น เป็ นการช่วยในการผลิตโคต้นนํ้าให้ได้คุณภาพเพื่อเพียงพอต่อ
การขุนสู่ตลาดต่อไป
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ ปศุสัตว์ หนองสู ง
พบว่ามีประเด็นความต้องการในการพัฒนา 2 ประเด็น ดังนี้
1. ต้องการให้สหกรณ์ มีการนําสมาชิกศึกษาดูงาน ฟาร์มต้นแบบ หรื อ ฟาร์มตัวอย่างที่ประสบ
ความสําเร็ จ เพื่อได้ทราบเทคนิควิธีการของเกษตรกรรายอื่นๆ ที่ทาํ ให้กระบวนการเลี้ยงได้ผลดี
2. ต้องการให้สหกรณ์ ให้ความรู ้ ความเข้าใจ ในการคํานวณต้นทุนการเลี้ยง และราคาตลาด
ผลตอบแทนที่สมาชิกได้รับ เพื่อสร้างความเข้าใจ และรวมถึงกระตุน้ ให้เห็นเป็ นแรงจูงใจให้เกษตรกร
ในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนต่อไป
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ โคเนือ้ กําแพงแสน
พบว่ามีประเด็นความต้องการในการพัฒนา 3 ประเด็น ดังนี้
1. ต้องการให้สหกรณ์จดั อบรม หรื อ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญมาสอน สาธิตรู ้เรื่ องการผสมเทียม วิธีการที่
สามารถทําเองและได้เปอร์เซ็นต์การติดลูกสูง เนื่องจากตอนนี้สมาชิกหลายรายหันมาการเลี้ยงแม่พนั ธุ์
เป็ นของตัวเอง เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการซื้อโคเข้าขุน
2. ต้องการความรู ้เรื่ องการเลือกใช้ยาและวิธีการฉีดยาให้กบั โคในกรณี เจ็บป่ วย
3. ต้องการความรู ้ที่เกี่ยวกับอาหารโค วัสดุดิบ สู ตรอาหารในการเลี้ยง รวมถึงหากมีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนําไปใช้ในระบบการจัดการฟาร์ม ใช้ในการเลี้ยงแม่พนั ธุ์ การเลี้ยงขุน ที่จะ
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เป็ นการลดต้นทุนการผลิต อยากให้สหกรณ์จดั อบรม ให้กบั สมาชิก รวมถึงการจัดเยีย่ มชมฟาร์มผูเ้ ลี้ยง
ที่ประสบความสําเร็ จในที่ต่างๆ
2.3. กระบวนการจัดการความรู้ ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ผู้เลีย้ งโคขุนและ ผลของกระบวนการ
จัดการความรู้ทเี่ กิดขึน้
ผลวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า
เป็ นกระบวนการจัดการความรู ้ ที่มีเป้ าหมายมุ่งพัฒนาสมาชิ กด้านการประกอบอาชี พเลี้ยงโคขุนให้
เกิ ดผล มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีกระบวนการจัดการความรู ้ท้ งั ในระดับตัวบุคคลของเกษตรกร และใช้
กระบวนการจัดการความรู ้ ของสหกรณ์ ที่กาํ หนดแผนงานกิ จกรรมต่างๆเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้
ให้กบั สมาชิ ก ดังที่ สมาชิ กคนที่ 10 กลุ่มสหกรณ์ฯ โพนยางคํา กล่าวว่า “ จริ งๆส่ วนมาก เว้ ากันเลย
เกษตรกรในท้ องที่ จะมีความรู้ ในส่ วนนีก้ ันอยู่แล้ วเรี ยนรู้ กับครอบครั วกับในท้ องที่ อย่ างผม เกิดมา อายุ 17-18
นี่ ก็ทาํ หน้ าที่ ให้ อาหารวัวเป็ นแล้ ว คือการเรี ยนรู้ กับความเป็ นอยู่ของคนในพืน้ ที่ ภาคอี สานนี ้ แต่ ถ้าคิดเลีย้ งส่ ง
สหกรณ์ นี่ต้องเข้ าใจ ต้ องมีการจัดการที่ดี จะเลีย้ งแบบเดิมเราไม่ ได้ ต้ องมาเรี ยน สหกรณ์ มีอบรมให้ สอนให้ ”
และ สมาชิกคนที่5 กลุ่มสหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง กล่าวว่า “ ถ้ าพูดถึงเลีย้ งวัวนี่ อี สานนี่เป็ นหมด
ทํานาก็เลีย้ งวัว แต่ พอเริ่ มเลีย้ งแบบตลาดเนือ้ ดี เนือ้ ขุน ทีนีม้ นั ต้ องมีระบบมีมาตฐาน ความรู้ มันก็จาํ เป็ นต้ องได้
ตามที่คนซื ้อกําหนด จะมาเลีย้ งตามมีตามเกิดก็ไม่ ได้ มันก็ต้องปรั บ อย่ างจะเป็ นสมาชิ กต้ องรู้ ต้ องมาอบรม
ก่ อน”

กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ท้ งั 3 กลุ่ม เริ่ มต้นด้วยจากการมีเป้ าหมาย
จากความสนใจในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุน และต้องการสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อการมีตลาดรับ
ซื้อที่แน่นอน ขั้นตอนการจัดการความรู ้ที่เกิดขึ้น สามารถอธิบายได้ดงั นี้
2.3.1 กระบวนการจัดการความรู้ ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ฯโพนยางคํา
1.การค้ นหาความรู้ก่อนเข้ าเป็ นสมาชิก การค้นหาความรู ้ เบื้องต้นก่อนสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
การหาความรู้ตามความต้ องการของเกษตรกร คือ เกษตรกรที่ตอ้ งการเลี้ยงโคขุนทั้งที่เป็ น
อาชีพหลัก หรื ออาชีพเสริ ม และ ต้องการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์ โดยทัว่ ไปเกษตรกรจะ
ค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเองก่อนเบื้องต้น การหาความรู ้ของเกษตรกรจะเป็ นรู ปแบบ เช่น การสอบถาม
พูดคุยกับเพื่อนเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคขุนมาก่อน หรื อ เพื่อนเกษตรกรที่เป็ นสมาชิก
สังกัดสหกรณ์อยู่ แล้ว ดังที่ สมาชิกคนที่ 8 กล่าว่า “ ...คนที่ผ่านอบรมสหกรณ์ มาเค้ ารู้ เราก็ถามก็ไปคุยกับ
เค้ า ก็เพื่อนๆกันนี่หล่ ะ ไปนัดวัว ทีกเ็ จอกัน (ตลาดซื ้อขายโคกระบือ) ของใครเลีย้ งแล้ วเป็ นยังไง ยิ่งพวก
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ประธานกลุ่มเราก็ต้องคุย แวะไปหาเค้ า อย่ างใครจะส่ งวัวสหกรณ์ ตอนนี ้ ทําไง เค้ าไม่ ร้ ู เค้ าก็ถามเรา ให้ เรา
แนะนํา”

การหาความรู้ตามข้ อกําหนดของสหกรณ์ คือ เมื่อเกษตรกรสนใจสมัครเข้าเป็ นสมาชิกผูเ้ ลี้ยง
โคของสหกรณ์ จะต้องเข้าอบรมเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ กฎระเบียบข้อกําหนดการเป็ นสมาชิก และ เรี ยนรู ้
เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีในการเลี้ยงโคขุนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงของสหกรณ์ เป็ นความรู้ที่
สหกรณ์กาํ หนดเป็ นความจําเป็ น ดังที่ สมาชิกคนที่ 1 กล่าว่า “ การเลีย้ งขุน ถ้ าใครมาสมัครใหม่ สหกรณ์
จะมีค่ ูมือชาวโพนยางคําให้ 1 เล่ ม จะบอกว่ าสมาชิ กต้ องทําอะไรบ้ าง จะเลีย้ งต้ องเลีย้ งแนวไหน คอกอาหาร จะ
บอกหมด ”

เกษตรกรจะได้ความรู ้จาก เอกสาร “คู่มือชาวสหกรณ์โพนยางคํา” ดังภาพที่10 และ ศึกษาดูงาน
ฟาร์มตัวอย่างของสหกรณ์ที่มีดาํ เนินงานอยู่ และ พูดคุยสอบถาม กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ก่อน การ
ตัดสิ นใจสมัคร ดังที่ สมาชิกคนที่9 กล่าว่า “ มีค่ ูมือมี บอกวิธีเลีย้ ง อย่ างไม่ เป็ นสมาชิ กก็มาซื ้อได้ เอาไป
ดูไปศึกษา หรื อ แวะมาคุยก่ อน อย่ างฟาร์ มที่นี่ ใครสนใจก็มาดูได้ มีผมก็พามา ดูแล้ วจะสมัครสมาชิ กก็
มาทําเรื่ อง”

ภาพที่ 10 คู่มือชาวสหกรณ์โพนยางคํา
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2.การเปิ ดรับความรู้ในฐานะสมาชิกสหกรณ์
การเปิ ดรับความรู ้ของกลุ่มสมาชิก แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การเปิ ดรับความรู ้ ในฐานะ
สมาชิกสหกรณ์ และ การเปิ ดรับความรู ้ตามความสนใจเฉพาะบุคคล
การเปิ ดรั บความรู้ ในฐานะสมาชิ กสหกรณ์ เมื่อ เกษตรกรเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ จะเกิด
เปิ ดรับความรู ้ ในฐานะของสมาชิก ที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู ้ รู ปแบบการเรี ยนรู ้จะเป็ นลักษณะ
กลุ่มสมาชิกเรี ยนรู ้ร่วมกัน แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
การรับความรู ้ตามข้อกําหนดของสหกรณ์ คือ เกษตรกรสมาชิกใหม่ของสหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่
ออกเยีย่ มให้คาํ แนะนําความรู ้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยง การจัดการฟาร์ มของเกษตรกร และให้บริ การใน
ช่วงแรก เกษตรกรได้เรี ยนรู ้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และลงมือทํา ดังที่ สมาชิกคนที่ 10 กล่าว่า “คนใหม่ สมัคร
ใหม่ นี่ เจ้ าหน้ าที่ เค้ าดูแล อย่ างเราเป็ นประธานกลุ่ม มีสมาชิ กใหม่ มา เราก็ไปดูเค้ า ไปกับเจ้ าหน้ าที่ บ้าง แวะไป
เองบ้ าง ส่ วนใหญ่ เลีย้ งโคกันเป็ น แต่ บางอย่ างต้ องปรั บ อย่ างคอก ความสะอาดนี่สาํ คัญ อาหารแบบใหม่ ให้ แต่
หญ้ าไม่ ได้ ”

นอกจากนั้น เกษตรกรจะรับความรู ้จากกิจกรรมที่ สหกรณ์จดั ขึ้นตามแผนงานของเกษตรกร
และกําหนดให้กบั สมาชิ กต้องเข้าร่ วม เช่ น การจัดประชุ มสมาชิ กประจําปี และการจัดประชุ มกลุ่ม
สมาชิกในพื้นที่ และ การจัดอบรมความรู ้ให้สมาชิก ซึ่ งเป็ นโอกาสที่เกษตรกรจะได้รับข้อมูลข่าวสาร
และ แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเพื่อนสมาชิก ดังที่ สมาชิก คนที่ 3 กล่าว่า “ อย่ าง
ประชุมประจําปี นี่ กําหนดทุกคนต้ องเข้ า มาเซ็นชื่ อ แต่ จริ งเดียวนี ้ แจ้ งได้ บ้าง ใครติดอะไร แต่ ส่วนใหญ่
มานะ มากันหมด มาฟั งสหกรณ์ ก็ได้ ร้ ู ตอนนี ้ ตลาดเป็ นไง ราคาวัว ราคาเนือ้ กลุ่มไหนเลีย้ งเป็ นไง ใคร
มีข้อมูลอะไรใหม่ ๆ ใครเลีย้ งดีได้ รางวัลก็มาคุยกัน มาฟั งเค้ าเค้ าทําไง”
การรับความรู ้แบบเป็ นทางเลือก คือ สมาชิกจะได้รับข้อมูลในเชิงของการประชาสัมพันธ์ข่า
สาร กิ จกรรม ที่ เป็ นประโยชน์ ให้สมาชิ กได้รับทราบ เช่ น มี โครงการอบรมของปศุ สัตว์จงั หวัด ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การเลี้ ย งโคเนื้ อ การแจ้ง ข่าว เกษตรกรจะได้รับข่ า วจากประธานกลุ่ ม ของตนเอง ซึ่ ง
กิจกรรมเหล่านนี้ สมาชิกสามารถเลือกเข้ารับความรู ้ได้ตามความสนใจ หรื อความพร้อมของแต่ละคน
ดังที่ สมาชิกคนที่ 4 กล่าวว่า “ ก็มีความรู้ จากที่ อื่นๆ มีที่ไหนจัดอบรมอะไร ประธานกลุ่มเค้ าก็จะแจ้ ง
สมาชิ ก ใครสนใจ ใครจะไปบ้ าง ส่ วนใหญ่ พวกผมไปนะ ถ้ าไม่ ติดอะไรจริ งๆ อย่ างเคยไปกําแพงแสนก็
ไป ตอนนั้นงานโคเนือ้ แห่ งชาติ ก็ไปเที่ยวด้ วย ไปความรู้ ใหม่ ๆเค้ ามีอะไร แต่ ส่วนใหญ่ ถ้าไกลๆ ก็ไม่ ได้
ไปกันหมดไม่ มีเวลา บางทีสหกรณ์ กว็ ่ า ประธานไปหน่ อย เป็ นประโยชน์ แล้ วมาเล่ ากันฟั ง”
การเปิ ดรั บความรู้ ตามความสนใจของเกษตรกร คือ เกษตรกรมีการหาความรู ้เพิ่มเติ มด้วย
ตัวเองเพื่อให้การเลี้ ยงโคของตนเองได้ผลดี ส่ วนใหญ่ มุ่ งเน้นการหาวิธีการลดต้นทุนในการเลี้ ย ง
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อาหารและวิธีการที่จะให้ได้คุณภาพเนื้ อระดับดี แหล่งความรู ้ของเกษตรกร จะเป็ นไปตามวิถีชีวิต การ
แวะเยี่ยมฟาร์ มของเพื่อนเกษตรกร การพูดคุยกันระหว่างเพื่อนสมาชิ กสหกรณ์เมื่อพบกันในโอกาส
ต่างๆ เช่น การประชุมกลุ่มของสมาชิกในพื้นที่ การพบกันวันส่ งโควันรับเงินโคที่สหกรณ์กาํ หนด และ
ตามความสามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ของเกษตรกร เช่น การเปิ ดรับวารสารด้านการเลี้ยงสัตว์รายปี การ
ไปดูงานฟาร์มตัวอย่างที่ตนเองสนใจ ดังที่ สมาชิก คนที่ 2 และ คนที่ 6 กล่าว่า
“ ส่ วนใหญ่ อยากรู้ อะไร ที่ไหนดี เราก็ไปถาม ไปดูเอง เอามาลองบ้ าง อย่ างผมแวะไปตากมา เค้ ามี
เลีย้ งโคเนือ้ ก็ไปแวะขอดู มีนะถ้ าน่ าสนใจก็มาบอกมาเล่ าให้ กันฟั ง แต่ พากันไปเป็ นกลุ่มเดียวนีย้ าก
มันว่ างกันเท่ าไหร่” (สมาชิ กคนที่ 6)
“ผมมีอ่านอยู่ หนังสื อเพื่อนโค นี่ ก็เป็ นสมาชิ กเค้ า ดูตอนนีส้ ถานการณ์ เป็ นไง เค้ าก็มีเขียนมีเล่ า ใครมี
เทคนิคอะไรที่ ไหนเราก็อ่านอยู่ แต่ จริ งๆ ก็เวลาสหกรณ์ นี่ ก็คุยกันอยู่แล้ ว ทุกอาทิตย์ วันไหนรั บเงินนี ้
คึกคักนะ ยิ่งคุยกันดี(หั วเราะ)” (สมาชิ กคนที่ 2)

3.การนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
ความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ พบว่า เป็ นการพัฒนาความรู ้ข้ ึนมาจากในระดับตัวบุคคล คือ
การเชื่อมโยงข้อมูลเดิมที่ตนเองมีอยู่ กับความรู ้ใหม่ที่ได้รับการส่ งเสริ มจากสหกรณ์ ผ่านการเรี ยนรู ้จาก
กิ จกรรมต่ างๆ เช่ น การเยี่ย มเยียนสมาชิ ก และ การจัด ประชุ มสมาชิ กตามแผนการปฏิ บตั ิ งานของ
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ การแวะเยี่ยมสมาชิ กภายในกลุ่มเดี ยวกันของประธานกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ ที่
สหกรณ์กาํ หนด การจัดประชุมประจําเดือนของสหกรณ์
ความรู ้ ที่รับสมาชิ ก รั บมา มี 2 ประเภท คื อ 1) ความรู ้ ที่เ ป็ นไปตามมาตรฐานของสหกรณ์
กําหนดให้ปฏิบตั ิ หรื อ เกษตรกรควรปฏิบตั ิตาม ส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลตามหลักวิชาการ ข้อมูลเหล่านี้
ส่ วนใหญ่มาจากผูร้ ู ้ภายในสหกรณ์ เช่น นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม และมาจาก ผูร้ ู ้ภายนอกสหกรณ์
เช่น ปศุสตั ว์อาสา ปศุสตั ว์อาํ เภอ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ดังที่ สมาชิกคนที่3 กล่าวว่า “ เค้ าคิด
อยู่เรื่ อยหล่ ะ มาคอยบอก เอานี่ มาให้ ลองทํา เอานั่นมาให้ ลองทํา..พวกปศุสัตว์ มหาลัยนี่ เค้ าก็ติดต่ อผ่ านทาง
สหกรณ์ มา เรี ยกสมาชิ กมาอบรม เค้ าแนะนํา แล้ วก็มาติ ดตาม เค้ าใกล้ ชิดขาวบ้ าน มี หนังสื อมาหาอยู่ ว่ า มี
อบรม การเลีย้ งโคขุน มีเรื่ องอาหารเสริ ม วิตามินนั่นดี ปี นึงก็สองสามครั้ ง หลักๆ เรื่ อง อาหารสั ตว์ การดูแล
โรค แต่ ตลาดนี่ยงั ไม่ มี ”

และ ความรู ้ตามประสบการณ์ภูมิปัญญาเดิมของบุคคลที่เคยปฏิบตั ิกนั มา และเห็นว่าเป็ นผลดี
ข้อมูลเหล่านี้ ส่วนใหญ่มาจาก การสอบถามพูดคุย แลกเปลี่ยนเล่าสู่ กนั ฟัง ระหว่างเพื่อนสมาชิกด้วยกัน
ดังที่ สมาชิกคนที่ 6 กล่าวว่า “ วัวท้ องอืดนี่ตายเร็ วนะ อันดับแรกต้ องรี บแจ้ งสหกรณ์ ด่วน สังเกตท้ องจะเป่ ง
ขึน้ ๆ เป็ นลูกโป่ งเลยนี่รีบแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ สองดูเลยถ้ าวัวยังไม่ นอน อย่ าพยายามให้ นอน ถ้ าวัวนอนเมื่อไหร่ ต้ อง
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รี บด่ วน ใช้ สายยางแยงเข้ าที่ ก้น ระบายลมออก ใช้ นา้ํ มันพืชกรอกปาก กลืนให้ เข้ าไปขับลม ถามว่ า พวกผมรู้
ได้ ไง ก็เคยๆกันมาอย่ างนี ้ ประสบการณ์ มา ก็บอกต่ อๆกันมา บอกเลยได้ ผล”

การนําความรู ้ ไปใช้ประโยชน์ของสมาชิ ก ความรู ้ที่เป็ นข้อกําหนดของสหกรณ์เกษตรกรจะ
นํามาปฏิบตั ิในฐานะสมาชิกของสหกรณ์ เช่น การเลี้ยงโคให้ได้น้ าํ หนักตามเกณฑ์สหกรณ์กาํ หนด คือ
ต้องเลี้ยงให้ได้น้ าํ หนักตัว 550 กิโลกรัมขึ้นไป อย่างไรก็ตามความรู ้ตามหลักวิชาการบางประการ
รวมถึง ความรู ้ตามประสบการณ์ของบุคคลอื่นที่ปฏิบตั ิและนํามาพูดคุยบอกเล่า เกษตรกรจะนําข้อมูล
หรื อความรู ้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบตั ิ และหรื อปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของตน จากนั้นเกษตรกรจะดู
ผลที่เกิดขึ้น โดยดูจาก ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความสะดวกในการจัดการ ผลลัพธ์ที่ได้ เช่นเรื่ อง
การทําโรงเรื อน การเลือกใช้วตั ถุดิบอาหารในการเลี้ยงโค ดังที่ สมาชิกคนที่4 และ คนที่10 กล่าวว่า
“ คอก ในคู่มือก็มีบอก แต่ เราทําต่ าง แต่ ก่อนมันไม่ มีงบประมาณทําคอกซี เมนต์ เหมือนกับสหกรณ์
เค้ าทดลอง เกษตรกรทุกหมู่บ้านก็มีอยู่ แต่ ส่วนใหญ่ หาซื ้อวัวก็หมดแล้ ว อย่ างคอกนี่ทาํ ก็เป็ นแสนนะ
แต่ ละคนที่มานี่ หรื อ สมาชิ กส่ วนใหญ่ จะเป็ นคอกดิน ถ้ าเปี ยกแฉะมากก็เอาแกลลบมาลง”
(สมาชิ กคนที่4)
“ ตอนนีผ้ มกําลังปลูกอ้ อย อยุ่จะลองว่ า ถ้ าบดอ้ อยให้ กินทั้งต้ น ไม่ ซื้อกากนํา้ ตาลจะได้ มั้ย อย่ างหญ้ า
สด อ้ อยสด ผมคิดนะ ขนาดกากนํา้ ตาลของเค้ าทิ ง้ กินยังอ้ วนเลย แล้ ว ถ้ าเป็ นของสดๆ มันจะไม่ อ้วน
หรอ นี่ กาํ ลังปลุกอยู่ คื อผมสั งเกตจากอะไร คื อที่ ใกล้ ๆที่ ผมอยู่ เค้ าเอาอ้ อยสุ พรรณบุรี52 มาค้ น
นํา้ อ้ อยสด ชานอ้ อยที่ ค้าทิ ง้ มันมีลูกวัวที่ มันไปกิ นแล้ วมันยังอ้ วน ผมเลยจะเอาสดๆทั้งต้ นทั้งใบให้
กินเลย บดเลย (สมาชิ กท่ านอื่ นๆบอกรอดูอยู่) นี่ถ้าดีกจ็ ะบอกสหกรณ์ ” (สมาชิ กคนที่10)

นอกจากนั้น สมาชิกยังมีการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์เพื่อมีส่วนช่วยการทํางานของสหกรณ์
และเพื่อนสมาชิก การร่ วมเป็ นกรรมการคัดโคเข้าชําแหละ ซึ่ ง สหกรณ์จะมีการสอนถ่ายทอดความรู ้
ให้กบั เกษตรกรที่สนใจ เป็ นอาสาสมัคร ดังที่ สมาชิกคนที่ 10 กล่าว่า
“ อย่ างการคัดโคเข้ าชําแหล่ ะ ที่ บอกจะมีกรรมการ 4 คน เจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ 2 เกษตรกรตัวแทน อี ก 2
นี่เราก็อาศัยประสบการณ์ ในการการคัดประเมิน คือใครเก่ ง ก็ไปด้ วยกัน สอนกันดูพร้ อมกันเลย ข้ าง
คอก 4 คนที่ ไปคัดจะมีใบให้ คะแนน คะแนนใกล้ เคี ยงกันดี คื อ ดูได้ มาตรฐานตรงกัน... การสอนกัน
ในกลุ่มนี่ ไปดูกันเลย “

4.การจัดเก็บความรู้
การจัดเก็บความรู ้ของสมาชิกพบว่า เป็ นการบันทึกความรู ้ฝังในตัวเองกลายเป็ นประสบการณ์
ที่สามารถดึงออกมาผ่านการเล่าเรื่ องราว ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เรี ยบเรี ยงตามประสบการณ์ของแต่ละคน
เป็ นความรู ้ในเชิงการนําไปใช้ปฏิบตั ิจริ ง ตัวอย่างการเล่าเรื่ องวิธีแก้อาการโคท้องอืด ของสมาชิกคนที่ 6
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5. การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์
พบว่า มีท้ งั การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในกลุ่มสหกรณ์สงั กัดเดียวกัน และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายนอก
กลุ่มสหกรณ์
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ภายในกลุ่มสหกรณ์ สังกัดเดียวกัน วิธีการต่างๆที่เกษตรกรนําไปปฏิบตั ิ
จนเกิดการยอมรับเป็ นความรู ้ผนึกไว้ในตนเอง กลายเป็ นประสบการณ์ จะถูกนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ
บุคคลอื่นในกลุ่มสมาชิก ระหว่างเกษตรกรเพื่อนสมาชิกด้วยกันเอง และ กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พื้นที่ใน
การพูดคุย มี่ท้งั แบบไม่เป็ นทางการ เช่น การไปมาหาสู่กนั ของสมาชิก และแบบเป็ นทางการ การพบกัน
งานประชุมประจําเดือนของสหกรณ์ งานสัมมานา การออกตรวจเยีย่ มสมาชิกของเจ้าหน้าตามตาราง
การปฏิบตั ิงาน หรื อ การนําเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกใหม่มาเยีย่ มชมฟาร์มของสมาชิกที่สหกรณ์เห็นว่า
เป็ นแบบอย่างที่ดี ดังที่ สมาชิกคนที่ 10 กล่าว่า “ คนใหม่ สมาชิกใหม่นี่ บางทีสหกรณ์กพ็ ามา ให้มาคุย
กับเรา มาดูที่เราเลี้ยง ก็เล่าให้ฟังเราทํายังไง”
นอกจากนั้น สมาชิกยังมีการแลกเปลี่ยนส่ งต่อไปใช้ประโยชน์เพือ่ มีส่วนช่วยการทํางานของ
สหกรณ์ และเพื่อนสมาชิก การร่ วมเป็ นกรรมการคัดโคเข้าชําแหละ ซึ่ง สหกรณ์จะมีการสอนถ่ายทอด
ความรู ้ให้กบั เกษตรกรที่สนใจ เป็ นอาสาสมัคร ดังที่ สมาชิกคนที่ 10 กล่าว่า “ อย่ างการคัดโคเข้ าชําแหล่ ะ
ที่บอกจะมีกรรมการ 4 คน เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ 2 เกษตรกรตัวแทน อี ก 2 นี่เราก็อาศัยประสบการณ์ ในการการ
คัดประเมิน คือใครเก่ ง ใครสนใจอยากคัดเป็ น ก็ไปด้ วยกัน สอนกันดูพร้อมกันเลย ข้ างคอก 4 คนที่ไปคัดจะมี
ใบให้ คะแนน คะแนนใกล้ เคียงกันดี คือ ดูได้ มาตรฐานตรงกัน... สอนกันในกลุ่มนี่ ไปดูกันเลย ลองคัดกัน
บ่ อยๆจะเก่ ง “

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับบุคคลอื่นๆที่
ไม่ได้เป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์เดียวกัน เช่น เพื่อนเกษตรกรเลี้ยงโคจากที่อื่นๆ หรื อ กับเจ้าหน้าที่
นักวิชาการ นักวิจยั จากหน่วยงาต่างๆ ผ่านกิจกรรมแบบเป็ นทางการ เช่น การเข้าร่ วมสัมมนา การเยีย่ ม
ชมฟาร์มตัวอย่างในจังหวัดอื่นๆ การมีบุคคล คณะบุคคลติดต่อสหกรณ์ขอมาศึกษาดูงาน ดังที่ สมาชิก
คนที่10 กล่าว่า “ ไปอบรม ดูงาน อย่ าง กําแพงแสน พวกผมก็เคยไป เจอเพื่อนทางกําแพงแสน หนองสูงก็ไป
ติดต่ อกันอยู่ บางอย่ างมันก็ทาํ ไม่ เหมือนกัน ภาคกลาง กับอี สานเน้ อ นี่อาจารย์ จากภาคกลางอย่ างจุฬาฯเค้ าก็มา
ทําวิจัยนะ พานักศึกษามากันก็มี ก็มาเล่ าให้ เค้ าฟั ง พาเค้ าไปดูกลุ่มเราทํายังไง ”

โดยสรุ ป กระบวนการจัดการความรู ้ ของกลุ่มสมาชิก สหกรณ์ฯโพนยางคํา ตั้งแต่แรกเริ่ มเข้า
เป็ นสมาชิก จนปั จจุบนั สรุ ปเป็ นขั้นตอน ได้ ตามแผนภาพที่ 30 ดังนี้
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แผนภาพที่ 30 กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ โพนยางคํา
สาเหตุ: ความสนใจ ความต้องการสมัครสมาชิกสหกรณ์
เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุน
การหาความรู้เบื้องต้น

จุดเริ่ มความต้องการความรู้

ตามข้อกําหนดสหกรณ์

ผูส้ นใจสมัครสมาชิก

คู่มือชาวสหกรณ์โพนยางคํา

เจ้าหน้าที่ประเมินความพร้อม
การับความรู้ต่อเนื่อง

การแลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิก
สมาชิกสหกรณ์

การจัดเก็บความรู้ของสมาชิก

ตามวิธีการเฉพาะบุคคล

สะสมเป็ นภูมิปัญญาในตัวสมาชิก
ตามวิธีการเฉพาะบุคคล
สหกรณ์จดั เก็บเป็ นฐานข้อมูล
คู่มือชาวสหกรณ์โพนยางคํา

ตามแผนงานกิจกรรมสหกรณ์
อบรม ศึกษาดูงานฟาร์ มต้ นแบบ ประชุม สัมมนา

การสร้างความรู้ของสมาชิก

การสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง
เกรดเนื ้อที่ได้ ผลการประกวดกลุม่ สมาชิกดีเด่นประจําปี
การเปลี่ยนแปลงของสมาชิก

เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม ติดตามดูแล
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เลี ้ยงตามความรู้ที่ได้ สหกรณ์+ความรู้ของตนเอง

ทดลองเลี้ยง
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2.3.2 กระบวนการจัดการความรู้ ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ปศุสัตว์ หนองสู ง
1.การค้ นหาความรู้ก่อนเข้ าเป็ นสมาชิก การค้นหาความรู ้ เบื้องต้นก่อนสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
การหาความรู้ตามความต้ องการของเกษตรกร คือ เกษตรกรที่ตอ้ งการเลี้ยงโคขุนทั้งที่เป็ น
อาชีพหลัก หรื ออาชีพเสริ ม และ ต้องการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์ โดยทัว่ ไปเกษตรกรจะ
ค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเองก่อนเบื้องต้น การหาความรู ้ของเกษตรกรจะเป็ นรู ปแบบ เช่น การสอบถาม
พูดคุยกับเพื่อนเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคขุนมาก่อน หรื อ เพื่อนเกษตรกรที่เป็ นสมาชิก
สังกัดสหกรณ์อยู่ แล้ว ดังที่ สมาชิกคนที่ 2 กล่าว่า “ ..อย่างตอนนั้น ผมก็ไปคุยกับกลุ่มหนองแหน เค้ าเลีย้ ง
วัวขุนดัง ก็ถามเค้ าก็แนะนํา ส่ งหนองสูงได้ ส่ งโพนยางคําได้ แต่ ผมก็ว่าที่นี่ใกล้ ก็มาดูมาถามสหกรณ์ จะเป็ น
สมาชิ ก ต้ องทํายังบ้ าง แต่ ก่อนทํานา มีวัวแต่ ไม่ ได้ เลีย้ งแบบนี ้ ”

การหาความรู้ตามข้ อกําหนดของสหกรณ์ คือ เมื่อเกษตรกรสนใจสมัครเข้าเป็ นสมาชิกผูเ้ ลี้ยง
โคของสหกรณ์ จะต้องเข้าอบรมเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ กฎระเบียบข้อกําหนดการเป็ นสมาชิก และ เรี ยนรู ้
เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีในการเลี้ยงโคขุนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงของสหกรณ์ เป็ นความรู้ที่
สหกรณ์กาํ หนดเป็ นความจําเป็ น ดังที่ สมาชิกคนที่ 5 กล่าว่า “ ถ้ าใครไม่ เคยเลีย้ งมาก่ อน ต้ องมาดูก่อนว่ า
สหกรณ์ เลีย้ งยังไง ที่นี่เค้ ามีฟาร์มของสหกรณ์ ที่ทาํ อยู่ สหกรณ์ มีคนพาดู บางทีพวกผมก็พาดูพาแนะนําได้ แล้ ว
ก็มีค่ ูมือไปอ่ านไปดู ”

เกษตรกรจะได้ความรู ้จาก เอกสาร “คูม่ ือการเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสู ง” ดัง
ภาพที่ 11 และ ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างของสหกรณ์ที่มีดาํ เนินงานอยู่ และ พูดคุยสอบถาม กับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ก่อน การตัดสิ นใจสมัคร

ภาพที่ 11 คู่มือการเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูง
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2.การเปิ ดรั บความรู้

การเปิ ดรับความรู ้ของกลุ่มสมาชิ ก แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การ

เปิ ดรับความรู ้ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ และ การเปิ ดรับความรู ้ตามความสนใจเฉพาะบุคคล
การเปิ ดรั บความรู้ ในฐานะสมาชิ กสหกรณ์ เมื่อ เกษตรกรเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ จะเกิด
เปิ ดรับความรู ้ ในฐานะของสมาชิก ที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู ้ รู ปแบบการเรี ยนรู ้จะเป็ นลักษณะ
กลุ่มสมาชิกเรี ยนรู ้ร่วมกัน แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
การรับความรู ้ตามข้อกําหนดของสหกรณ์ คือ เกษตรกรสมาชิกใหม่ของสหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่
ออกเยีย่ มให้คาํ แนะนําความรู ้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยง การจัดการฟาร์มของเกษตรกร และให้บริ การใน
ช่วงแรก เกษตรกรได้เรี ยนรู ้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และลงมือทํา และ รับความรู ้จากกิจกรรมที่ สหกรณ์จดั
ขึ้นตามแผนงานของเกษตรกร และ กําหนดให้กบั สมาชิกต้องเข้าร่ วม เช่น การจัดประชุมสมาชิก
ประจําปี และการจัดประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ และ การจัดอบรมความรู ้ให้สมาชิก ปี ละ 1 ครั้ง ซึ่ง
เป็ นโอกาสที่เกษตรกรจะได้รับข้อมูลข่าวสาร และ แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเพื่อน
สมาชิก ดังที่ สมาชิกคนที่ 3 กล่าวว่า “ อย่ างประชุมใหญ่ นี่ต้องมากันมาฟั ง สหกรณ์ ตอนนีส้ ถานการณ์
เป็ นยังไง อะไรที่เกี่ยวกับเราบ้ าง เราก็ได้ มาเจอกัน มีอบรมความรู้ นะมี สหกรณ์ จัดส่ วนใหญ่ กเ็ รื่ องการ
เลีย้ งหล่ ะ อย่ างตอนนั้นเค้ าจัดใหญ่ ให้ ปศุสัตว์ มาพูดเรื่ องฟาร์ มมาตรฐาน พี่กม็ า ”
การรับความรู ้แบบเป็ นทางเลือก คือ สมาชิกจะได้รับข้อมูลในเชิงของการประชาสัมพันธ์ข่า
สาร กิ จกรรม ที่ เป็ นประโยชน์ ให้สมาชิ กได้รับทราบ เช่ น มี โครงการอบรมของปศุ สัตว์จงั หวัด ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การเลี้ ย งโคเนื้ อ การแจ้ง ข่าว เกษตรกรจะได้รับข่ า วจากประธานกลุ่ ม ของตนเอง ซึ่ ง
กิจกรรมเหล่านนี้ สมาชิกสามารถเลือกเข้ารับความรู ้ได้ตามความสนใจ หรื อความพร้อมของแต่ละคน
ดังที่ สมาชิกคนที่ 4 กล่าวว่า “ อย่ างอบรม พวกผมนี่ไปอบรมกันบ่ อยมาก ทางสหกรณ์ ทางปศูสัตว์ ที่ มีจัด
เค้ าจะบอก..ส่ วนใหญ่ ไปกัน สําคัญนะผมว่ า ”

การเปิ ดรับความรู้ ตามความสนใจของเกษตรกร คือ เกษตรกรมีการหาความรู ้เพิ่มเติมด้วย
ตัวเองเพื่อให้การเลี้ยงโคของตนเองได้ผลดี ส่ วนใหญ่ มุ่งเน้นการหาวิธีการลดต้นทุนในการเลี้ยง
อาหารและวิธีการที่จะให้ได้คุณภาพเนื้อระดับดี แหล่งความรู ้ของเกษตรกร จะเป็ นไปตามวิถีชีวิต การ
แวะเยีย่ มฟาร์มของเพื่อนเกษตรกร การพูดคุยกันปัญหากันระหว่างเพื่อนสมาชิกเมื่อพบกันในโอกาส
ต่างๆ ตามความสามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ของเกษตรกร เช่น การไปดูงานฟาร์มตัวอย่างที่ตนเองสนใจ
ดังที่ สมาชิกที่ 4 และ สมาชิกคนที่8 กล่าว่า
“อย่ างอบรม ผมนี่ไปอบรมกันบ่ อยมาก ทางสหกรณ์ ทางปศูสัตว์ ที่มีจัด เค้ าจะบอก...ดูจากเพื่อน
สมาชิ ก ที่ เค้ าเลีย้ งกันเราก็ไปดู แวะไป ถ้ าเราเลีย้ งวัวขุนนี่ เราต้ องไปดูคอกอื่ นบ้ านนะ ไม่ ใช่ ทาํ แต่
ของเรา อย่ างข่ าวที่ไหนดี จังหวัดไหนดี เราก็มาบอก ไปมั้ย สนใจมัย้ ส่ วนใหญ่ ถ้ าไม่ ไกลมาก พวก
ผมก็แวะไปดูกัน ” (สมาชิ กคนที่4)
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“ เวลาผมมีปัญหาผมก็ไปดูคอกลุงฉลาด เอ ของเค้ าเป็ นอย่ างนี ้ ของเราเป็ นยังไง ไปสังเกต ไปถาม
แล้ วมาคุยกัน ส่ วนมาก คนเลีย้ งเค้ าจะบอกกัน คุยกัน มีอะไรก็ถามกันในหมู่ได้ หมด”
(สมาชิ กคนที่8)

3.การนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์
การสร้างความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ พบว่า เป็ นการพัฒนาความรู ้ข้ ึนมาจากในระดับตัว
บุคคล คือการเชื่อมโยงข้อมูลเดิมที่ตนเองมีอยู่ กับความรู ้ใหม่ที่ได้รับการส่ งเสริ มจากสหกรณ์ ผ่านการ
เรี ยนรู ้จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยีย่ มเยียนสมาชิก และ การจัดประชุมสมาชิกตามแผนการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การแวะเยีย่ มสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกันของประธานกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ที่
สหกรณ์กาํ หนด การจัดประชุมประจําเดือนของสหกรณ์
ข้อมูลที่รับสมาชิกรับมา มี 2 ประเภท คือ ข้อมูล หรื อ ความรู ้ที่เป็ นไปตามมาตรฐานของ
สหกรณ์กาํ หนดให้ปฏิบตั ิ หรื อ เกษตรกรควรปฏิบตั ิตาม ส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลตามหลักวิชาการ ข้อมูล
เหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากผูร้ ู ้ภายในสหกรณ์ เช่น นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม และมาจาก ผูร้ ู ้ภายนอก
สหกรณ์ เช่น ปศุสตั ว์อาสา ปศุสตั ว์อาํ เภอ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ดังที่ สมาชิกคนที่ 4 กล่าว
ว่า “ มีบ่อย ทางพวกอาจารย์ ทีมวิจัยอาหารสัตว์ ของจังหวัด วิจัยพืชอาหารสัตว์ ของขอนแก่ น ปศุสัตว์ เค้ า
ทดลองมาก่ อนแล้ ว แล้ วมาเค้ ามาแนะนํา เค้ าทดลองก็เอาวัวเค้ ามาทดลองที่สถานีของสหกรณ์ เรานี่แหละ พอ
ได้ ผล ก็มาอบรมให้ สมาชิ กต่ อ ”

และ ข้อมูลความรู ้ตามประสบการณ์ภูมิปัญญาเดิมของบุคคลที่เคยปฏิบตั ิกนั มา และเห็นว่าเป็ น
ผลดี ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจาก การสอบถามพูดคุย แลกเปลี่ยนเล่าสู่กนั ฟัง ระหว่างเพื่อนสมาชิก
ด้วยกัน ดังที่ สมาชิกคนที่ 6 กล่าวว่า “ วัวท้ องอืดนี่ตายเร็วนะ อันดับแรกต้ องรี บแจ้ งสหกรณ์ ด่วน สังเกต
ท้ องจะเป่ งขึน้ ๆ เป็ นลูกโป่ งเลยนี่รีบแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ สองดูเลยถ้ าวัวยังไม่ นอน อย่ าพยายามให้ นอน ถ้ าวัวนอน
เมื่อไหร่ ต้ องรี บด่ วน ใช้ สายยางแยงเข้ าที่ก้น ระบายลมออก ใช้ นา้ํ มันพืชกรอกปาก กลืนให้ เข้ าไปขับลม ถาม
ว่ า พวกผมรู้ ได้ ไง ก็เคยๆกันมาอย่ างนี ้ ประสบการณ์ มา ก็บอกต่ อๆกันมา บอกเลยได้ ผล”

การนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ของสมาชิก ความรู ้ที่เป็ นข้อกําหนดของสหกรณ์เกษตรกรจะ
นํามาปฏิบตั ิในฐานะสมาชิกของสหกรณ์ เช่น การเลี้ยงโคให้ได้น้ าํ หนักตามเกณฑ์สหกรณ์กาํ หนด
รวมถึง ความรู ้ตามประสบการณ์ของบุคคลอื่นที่ปฏิบตั ิและนํามาพูดคุยบอกเล่า เกษตรกรจะนําข้อมูล
หรื อความรู ้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบตั ิ และหรื อปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของตน ดังที่สมาชิกคนที่ 5
และ สมาชิกคนที่7 กล่าวว่า
“ จะว่ าเลีย้ งตามตําราเป๊ ะมัย้ ผมว่ ามีรายละเอี ยดปลีกย่ อยอีก อย่ างผม นี่ วัวถ้ ามันจะดี ได้ เกรดไขมันดี
จับเลยดูกล้ ามเนือ้ ตรงสะโพก เวลามันกินอาหารไป บีบดูมันจะแน่ น ถ้ าตัวไหนบีบแล้ วนิ่ม นํา้ หนัก
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ซากมันจะเบา เกรดไขมันมันก็ไม่ ค่อยได้ นี่ผมบีบคัดตั้งแต่ ทีแรกเลย ใครมาถามผมสอนให้ ลองจับ
สังเกตเองเลย ไม่ ต้องไปอ่ านตํารา อันนีป้ ระสบการณ์ ” (สมาชิ กคนที่7)
“ จริ งๆ เลีย้ งวัวนี่ แต่ ละคนก็ต่างกันบางอย่ าง ไม่ เหมือนกันหรอก อย่ างคอก ดิน บ้ าง ปูนบ้ าง หรื อ
อาหารมีลองสูตรคนโน้ นคนนี ้ แต่ ตอนขาย วัวมันต้ องได้ นา้ํ หนักตามสหกรณ์ ได้ เนือ้ เกรดดี นีย้ ิ่ง
ใช้ ได้ ดูตรงนี ้ บางทีบางคนมีวิธีอะไรดีๆ ก็มาแนะนํากัน แนะนําสหกรณ์ ให้ ลองก็มี” (สมาชิ กคนที่5)

4.การจัดเก็บความรู้
การจัดเก็บความรู ้ของสมาชิกพบว่า มีการจัดเก็บใน 2 แบบ คือ
การบันทึกความรู ้ฝังในตัวเองกลายเป็ นประสบการณ์ ที่สามารถดึงออกมาผ่านการเล่าเรื่ องราว
ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เรี ยบเรี ยงตามประสบการณ์ของแต่ละคน เป็ นความรู ้ในเชิงการนําไปใช้ปฏิบตั ิ
จริ ง ดังที่ สมาชิกคนที่3 กล่าวว่า “ ส่ วนใหญ่ ไม่ จดกันหรอก อย่ ารู้ อะไรมาดูมาถาม จะพูดให้ ฟัง จดก็ข้อมูล
หั วอาหาร ระยะขุน ทุน กําไร อันนีม้ ีจดอยู่ ค่ าจ่ ายอะไรบ้ าง จริ งๆ สหกรณ์ กม็ ีข้อมูลอยู่ ส่ วนใหญ่ ไม่ จดเพราะ
การเลีย้ งประสบการณ์ เลีย้ งดีไม่ ดีอยู่ที่ประสบการณ์ อันนีส้ อนได้ เล่ าได้ หมด”

การถอดความรู ้เรี ยบเรี ยงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็ นผูด้ าํ เนินการ สกัด
ความรู ้จากสมาชิกที่เห็นว่ามีการเลี้ยงที่ดีนาํ เป็ นแบบอย่างได้ ความรู ้ที่สะสมในตัวสมาชิกจะถูกบันทึก
รวบรวม และ เผยแพร่ ตามกระบวนการที่สหกรณ์กาํ หนด เช่น การจัดทําเอกสารเผยแพร่ “เรื่ องเล่าโค
ขุนหนองสูง” และ แผ่นพับเผยแพร่ ความรู ้ของสหกรณ์หนองสูง ที่เจ้าหน้าที่เผยแพร่ ให้กบั สมาชิก และ
ผูส้ นใจทัว่ ไป ดังภาพที่12

ภาพที่ 12 เอกสาร “เรื่ องเล่าโคขุนหนองสูง” และแผ่นพับเผยแพร่ ความรู ้
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5.การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์
พบว่า มีท้ งั การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในกลุ่มสหกรณ์สงั กัดเดียวกัน และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายนอก
กลุ่มสหกรณ์
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายในกลุ่มสหกรณ์ สังกัดเดียวกัน วิธีการต่างๆที่เกษตรกรนําไปปฏิบตั ิ
จนเกิดการยอมรับเป็ นความรู ้ผนึกไว้ในตนเอง กลายเป็ นประสบการณ์ จะถูกนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ
บุคคลอื่นในกลุ่มสมาชิก ระหว่างเกษตรกรเพื่อนสมาชิกด้วยกันเอง และ กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พื้นที่ใน
การพูดคุย มี่ท้งั แบบไม่เป็ นทางการ เช่น การไปมาหาสู่กนั ของสมาชิก และแบบเป็ นทางการ การพบกัน
งานประชุมประจําเดือนของสหกรณ์ งานสัมมานา การออกตรวจเยีย่ มสมาชิกของเจ้าหน้าตามตาราง
การปฏิบตั ิงาน ดังที่ สมาชิกคนที่ 1 กล่าว่า “ “ การดูววั เป็ นนี่ สอนต่ อมัย้ ก็บอกแนะนําเขาสอนเขาอย่ าง
สมาชิ กด้ วยกันมาใหม่ ไปดูกัน วัวนี่อย่ างน้ อยที่สุด จะได้ ลักษณะที่ดี อย่ างเนือ้ ตัวแน่ นที่ผมบอกนี่ หายากนะ
เกรดดีแน่ นอน เลยถ้ าเนือ้ แน่ น ไปดูกันที่คอก ที่ตลาด ใครเก่ งใครรู้ ก็ถามกัน อย่ าง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ถ้าใหม่
ประสบการณ์ ยงั น้ อย จะดูววั ประเมินวัวนี่ ต้ องมากับเราหล่ ะ มาดูมาสังเกต ”

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับบุคคลอื่นๆที่
ไม่ได้เป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์เดียวกัน เช่น เพื่อนเกษตรกรเลี้ยงโคจากที่อื่นๆ หรื อ กับเจ้าหน้าที่
นักวิชาการ นักวิจยั จากหน่วยงาต่างๆ ผ่านกิจกรรมแบบเป็ นทางการ เช่น การรับเชิญเข้าร่ วม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ในกิจกรรมต่างๆ ดังที่ สมาชิกคนที่4 กล่าว่า “ สหกรณ์ เคยเชิ ญไป เชิ ญบ่ อย เวลาเค้ ามี
สัมมนา อบรม ก็ไป ส่ วนมากไปคุยให้ เค้ าฟั ง เราทํายังไง เลีย้ งยังไง อย่ าปศุสัตว์ จัดเค้ าก็เชิ ญเราไปเล่ าให้ เค้ าฟั ง
พวกอาจารย์ มหาลัยเค้ าก็เชิ ญไป บางทีกแ็ วะมาหาเรา พาคนเรี ยนมาให้ มาฟั งเรา ”

โดยสรุ ป กระบวนการจัดการความรู ้ ของกลุ่มสมาชิก สหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง ตั้งแต่
แรกเริ่ มเข้าเป็ นสมาชิก จนปัจจุบนั สรุ ปเป็ นขั้นตอน ได้ ตามแผนภาพที่ 31 ดังนี้
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แผนภาพที่ 31 กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง
จุดเริ่ มความต้องการความรู้

สาเหตุ: ความสนใจ ความต้องการสมัครสมาชิกสหกรณ์
เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุน
ตามข้อกําหนดสหกรณ์

ผูส้ นใจสมัครสมาชิก

คู่มือสมาชิกสหกรณ์หนองสู ง
ศึกษาดูงานฟาร์ มตัวอย่างสหกรณ์หนองสูง

การจัดเก็บความรู้ของสมาชิก

ตามวิธีการเฉพาะบุคคล

เจ้าหน้าที่ประเมินความพร้อม

เปิ ดรับความรู้ในฐานะสมาชิก

การแลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์

การหาความรู้เบื้องต้น

สะสมเป็ นภูมิปัญญาในตัวสมาชิก
สหกรณ์จดั ถอดความรู้”เรื่ องเล่าชาวหนองสูง”

ตามวิธีการเฉพาะบุคคล

ตามแผนงานกิจกรรมสหกรณ์

อบรม ดูงานฟาร์ มต้ นแบบ ประชุม สัมมนา
การสร้างความรู้ของสมาชิก

การสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง
เกรดเนื ้อที่ได้ ผลการประกวดกลุม่ สมาชิกดีเด่นประจําปี
การเปลี่ยนแปลงของสมาชิก

ทดลองเลี้ยงตามมาตรฐานสหกรณ์
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ปรับวิธีการเลี้ยงโคในครอบครัว /ใช้ความรู้สหกรณ์+ความรู้ตนเอง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม ติดตามดูแล
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2.3.3 กระบวนการจัดการความรู้ ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ โคเนือ้ กําแพงแสน
1.การค้ นหาความรู้ของสมาชิกใหม่ สหกรณ์กาํ หนดผูท้ ี่เป็ นสมาชิกใหม่ จะได้รับเอกสาร
“คู่มือและแนวทางปฏิบตั ิของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน” และ ต้องเข้าอบรมเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบข้อกําหนด และ อบรมวิธีในการเลี้ยงโคขุนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงของสหกรณ์
ภายในระยะเวลา 1 ปี ดังที่ สมาชิกคนที่ 3 กล่าวว่า “สหกรณ์ เค้ าจะมีเอกสารมาให้ ถ้ าอย่ างผมสมัครใหม่
ต้ องเข้ าอบรมกับเค้ าก่ อน มาที่ เกษตรกรนี่หล่ ะ เค้ าจัดหมายวัน ให้ เราลองทํา อย่ างอบรมทีกร็ วมๆกันหลายคน
เค้ าก็แจ้ งมาว่ า เราจ้ องเข้ าช่ วงไหน ส่ วนใหญ่ อบรมที่นี่ พักที่นี่ ”

2.การเปิ ดรั บความรู้

การเปิ ดรับความรู ้ของกลุ่มสมาชิ ก แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การ

เปิ ดรับความรู ้ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ และ การเปิ ดรับความรู ้ตามความสนใจเฉพาะบุคคล
การเปิ ดรั บความรู้ ในฐานะสมาชิ กสหกรณ์ เมื่อ เกษตรกรเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ จะเกิด
เปิ ดรับความรู ้ ในฐานะของสมาชิก ที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู ้ รู ปแบบการเรี ยนรู ้จะเป็ นลักษณะ
กลุ่มสมาชิกเรี ยนรู ้ร่วมกัน แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
การรับความรู ้ตามข้อกําหนดของสหกรณ์ คือ เกษตรกรสมาชิกใหม่ของสหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่
ออกเยีย่ มให้คาํ แนะนําความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยง การจัดการฟาร์มของเกษตรกร และให้บริ การใน
ช่วงแรก เกษตรกรได้เรี ยนรู ้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และลงมือทํา และ รับความรู ้จากกิจกรรมที่ สหกรณ์จดั
ขึ้นตามแผนงานของเกษตรกร และ กําหนดให้กับสมาชิ กต้องเข้าร่ ว ม เช่ น การจัดประชุ มสมาชิ ก
ประจําปี และ การจัดอบรมความรู ้ ให้สมาชิ ก ปี ละ 1 ครั้ ง ซึ่ งเป็ นโอกาสที่เกษตรกรจะได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และ แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเพื่อนสมาชิก ดังที่ สมาชิกคนที่ 8 กล่าวว่า
“ตอนนั้น เริ่ มเลีย้ งเป็ นสมาชิ กมา มีนะ สหกรณ์ กจ็ ะแนะนําวิธีการเลีย้ งแบบที่เราต้ องรู้ อย่ างผมใหม่ ๆเค้ าจะให้
เข้ าอบรมเลย สอง สาม ครั้ งนี่ หล่ ะ มี ค่ ูมือให้ ที่ เราต้ องเข้ า แล้ วเค้ าติ ดตาม เราไปทําไปเลีย้ ง คอก อาหาร ทํา
ยังไงได้ ตามที่สหกรณ์ แนะนํามัย้ เราก็ร้ ู หลายอย่ างขึน้ อี ก”

การรับความรู ้แบบเป็ นทางเลือก คือ สมาชิกจะได้รับข้อมูลในเชิงของการประชาสัมพันธ์ข่า
สาร กิ จกรรม ที่ เป็ นประโยชน์ ให้สมาชิ กได้รับทราบ เช่ น มี โครงการอบรมของปศุ สัตว์จงั หวัด ที่
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้ อ การแจ้งข่าว เกษตรกรจะได้รับจดหมายข่าวรายเดือนจากทางสหกรณ์ ซึ่ ง
กิ จกรรมต่างๆ สมาชิ กสามารถเลือกเข้ารับความรู ้ ได้ตามความสนใจ หรื อความพร้อมของแต่ละคน
ดังที่ สมาชิกคนที่2 และคนที่ 8 กล่าวว่า
“ อย่ างมีสัมมนา สหกรณ์ กแ็ จ้ งมา เชิ ญสมาชิ ก ส่ วนใหญ่ จะจัดที่มหาลัย ถ้ าคนไกลหน่ อยก็มายาก แต่
งานใหญ่ ๆจะมานะ มากัน อย่ างที่จัดสัมมนาโคเนือ้ ช่ วงงานเกษตร จะมากันเยอะ ได้ มาเที่ยวด้ วย ก็ได้
เอกสาร ได้ ข้อมูลกลับไป” (สมาชิ กคนที่8)
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“ สหกรณ์ มีการอบรมผู้เลีย้ งหน้ าใหม่ เมื่อต้ นปี ให้ เกษตรกรที่ เลีย้ งโคปั จจุบันที่ ค่อนข้ างจะประสบ
ความสําเร็ จอย่ างคุณอนันต์ มายกตัวอย่ างให้ ดู มาเล่ าให้ ฟัง แล้ วเชิ ญปศุสัตว์ มาให้ คาํ แนะนําเรื่ องของ
โรค ส่ วนใหญ่ ปีละครั้ ง จัดที่ ตลาดกลาง ถ้ าสหกรณ์ จัดอบรมเราก็จะเข้ าร่ วมบ่ อย ตามที่ ทางสหกรณ์
บอก เพราะไม่ ต้องเสี ยค่ าใช้ จ่าย คือได้ ความรู้ มาโดยที่ ไม่ ต้องลงทุน แต่ บางครั้ งก็ไม่ ได้ เข้ า เพราะไม่
ค่ อยว่ าง” (สมาชิ กคนที่2)

การเปิ ดรับความรู้ ตามความสนใจของเกษตรกร คือ เกษตรกรมีการหาความรู ้เพิ่มเติมด้วย
ตัวเองเพื่อให้การเลี้ยงโคของตนเองได้ผลดี ส่ วนใหญ่ มุ่งเน้นการหาวิธีการลดต้นทุนในการเลี้ยง
อาหารและวิธีการที่จะให้ได้คุณภาพเนื้อระดับดี แหล่งความรู ้ของเกษตรกร ส่ วนใหญ่จะเปิ ดรับสื่ อ
ข่าวสารทางวารสาร ฟังรายการความรู ้จากสื่ อวิทยุ มก. การแวะเยีย่ มฟาร์มของเพื่อนเกษตรกรจะมีบา้ ง
ไม่มากนัก เนื่องจากสมาชิกส่ วนใหญ่อยูก่ ระจายห่างกัน และ เกษตรกรไม่มีเวลาเท่าใดนัก การพูดคุย
กันปัญหากันระหว่างเพื่อนสมาชิกเมื่อพบกันในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมสมาชิกสหกรณ์ประจําปี
ตามความสามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ของเกษตรกรเฉพาะบุคคล เช่น การใช้ Line หรื อ Facebook ของ
เพื่อนสมาชิก หรื อ การหาข้อมูลความรู ้ทางอินเตอร์เน็ต ดังที่ สมาชิกคนที่9 กล่าว่า “ การเลีย้ งวัวเราต้ อง
หาความรู้ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ อย่ างโรคต่ างๆ เพราะว่ า โรคมีการพัฒนาไปเรื่ อยๆ เราจึ งต้ องเรี ยนรู้ ถึงวัคซี นที่ใช้
รั กษาโรคนั้นๆ ก็หาได้ จากเกษตรกรสมาชิ ก เดี่ยวนีม้ ีเฟสบุ๊ค มีไลน์ ก็แลกเปลี่ยนความรู้ กัน ถาม-ตอบกันได้
อย่ างหลายๆเรื่ องอิ นเตอรเน็ตก็ข้อมูลเยอะ นอกจากนี ้ ก็มีไปดูฟาร์มของเกษตรกรคนอื่ น ว่ าเค้ ามีอะไรแปลก
ใหม่ เราก็ไปดูบ้าง” (สมาชิ กคนที่9)

3.การนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์
การสร้างความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ พบว่า เป็ นการพัฒนาความรู ้ข้ ึนมาจากในระดับตัว
บุคคล คือการเชื่อมโยงข้อมูลเดิมที่ตนเองมีอยู่ กับความรู ้ใหม่ที่ได้รับการส่ งเสริ มจากสหกรณ์ ผ่านการ
เรี ยนรู ้จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยีย่ มเยียนสมาชิก และ การจัดประชุมสมาชิกตามแผนการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การแวะเยี่ยมสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกันของประธานกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ที่
สหกรณ์กาํ หนด การจัดประชุมประจําเดือนของสหกรณ์
ข้อมูลที่รับสมาชิกรับมา มี 2 ประเภท คือ ข้อมูล หรื อ ความรู ้ที่เป็ นไปตามมาตรฐานของ
สหกรณ์กาํ หนดให้ปฏิบตั ิ หรื อ เกษตรกรควรปฏิบตั ิตาม ส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลตามหลักวิชาการ ข้อมูล
เหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากผูร้ ู ้ภายในสหกรณ์ เช่น นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม และมาจาก ผูร้ ู ้ภายนอก
สหกรณ์ เช่น ปศุสตั ว์อาสา ปศุสตั ว์อาํ เภอ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ดังที่ สมาชิกคนที่ 6 กล่าว
ว่า “ สหกรณ์ ที่นี่มีฝึกอบรม เค้ ามีอบรมผมก็ไป อย่ างพวก แนะนําการเลีย้ ง การดูโค การดูฟันโค ส่ วนใหญ่ จะ
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เป็ นบรรยาย แล้ วก็พาไปดูวัวของใน ม.เกษตร และมีจดหมายข่ าวเรี ยกประชุม ก็มี ปี ละ 2 ครั้ ง แต่ หลังๆจะไม่
ค่ อยได้ เข้ าร่วมบ่ อย เพราะไม่ ค่อยมีเวลาว่ าง แต่ หากเป็ นการประชุมใหญ่ กจ็ ะเข้ าไป”

และ ข้อมูลความรู ้ตามประสบการณ์ภูมิปัญญาเดิมของบุคคลที่เคยปฏิบตั ิกนั มา และเห็นว่าเป็ น
ผลดี ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจาก การสอบถามพูดคุย แลกเปลี่ยนเล่าสู่กนั ฟัง ระหว่างเพื่อนสมาชิก
ด้วยกัน ดังที่ สมาชิกคนที่ 3 กล่าวว่า “ อย่ างสูตรอาหารว่ าโคกินอะไรได้ บ้าง ผมดูในละแวกบ้ านก่ อน
เพราะแต่ ละภูมิภาควัตถุดิบต่ างกัน เรื่ องของการจัดการโค ระยะเวลาตั้งแต่ โคท้ อง แรกเกิด ไปถึงการขุนโคว่ า
ต้ องจัดการอย่ างไรบ้ าง เช่ น การให้ วัคซี น การฉี ดยาถ่ ายพยาธิ ความรู้ ที่ได้ จะได้ จากอาจารย์ และการอ่ าน
หนังสื อเองด้ วย ก็มาลองมาผสมกัน ที่ทดลองเอง ส่ วนมากเป็ นเรื่ องอาหาร ”

การนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ของสมาชิก ความรู ้ที่เป็ นข้อกําหนดของสหกรณ์เกษตรกรจะ
นํามาปฏิบตั ิในฐานะสมาชิกของสหกรณ์ เช่น การเลี้ยงโคให้ได้น้ าํ หนักตามเกณฑ์สหกรณ์กาํ หนด
รวมถึง ความรู ้ตามประสบการณ์ของบุคคลอื่นที่ปฏิบตั ิและนํามาพูดคุยบอกเล่า เกษตรกรจะนําข้อมูล
หรื อความรู ้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบตั ิ และหรื อปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของตน ดังที่สมาชิกคนที่ 5
และ สมาชิกคนที่1 และ คนที่ 9 กล่าวว่า
“ ความรู้ นี ้ ส่ วนมากจะเป็ นประสบการณ์ เอง และก็ไปดูฟาร์ มอื่ น ไปรั บจ้ าเขาทําโค อย่ างไปตอนโค
ก็ได้ ศึกษาไว้ เป็ นความรู้ แต่ อะไรรู้ มาส่ วนมากจะดูก่อน ถ้ าเขาเลีย้ งเหมือนกับเรา เมื่อกินแล้ วมันโตดี
โตไว เราก็จะนํามาปรั บกับการเลีย้ งของเราว่ า กินเท่ านี ้ หรื อกินอาหารปนกันจะทําให้ มีไขมันแทรกดี
เราก็ลองดู” (สมาชิ กคนที่1)
“ ความรู้ บางส่ วนก็ได้ มาจากการฝึ กอบรม ที่เราไป ที่สหกรณ์ จัด เราก็มีมาลอง อย่ าง รู้ เรื่ องอาหารมา
วิธี คือ ผมจะไม่ ได้ เปลี่ยนอาหารในการขุนทันที เพราะถ้ าเปลี่ยนทันทีนี่ อาจส่ งผลวัวไม่ กินอาหาร
ได้ เพราะก็ต้องปรั บตัวเหมือนกัน แต่ ผมจะลองเปลี่ยนอาหารเมื่อมีการเลีย้ งในรอบใหม่ เพื่อเป็ นการ
เปรี ยบเทียบ ถ้ ามันดีกว่ าเดิม นี่หล่ ะเราก็ใช้ สูตรใหม่ ก็บอกต่ อได้ บอกเลยใครจะทดลองสูตรอาหาร
อย่ างใจร้ อน วัวไม่ กินวันนึงนี่กก็ ระทบนํา้ หนักแล้ วนะ” (สมาชิ กคนที่ 9 )

4.การจัดเก็บความรู้
การจัดเก็บความรู ้ของสมาชิกพบว่า มีการจัดเก็บใน 2 แบบ คือ
การบันทึกความรู ้ฝังในตัวเองกลายเป็ นประสบการณ์ ที่สามารถดึงออกมาผ่านการเล่าเรื่ องราว
ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เรี ยบเรี ยงตามประสบการณ์ของแต่ละคน เป็ นความรู ้ในเชิงการนําไปใช้ปฏิบตั ิ
จริ ง ดังที่ สมาชิกคนที่4 กล่าวว่า “ ก็ทาํ แล้ วจํานั่นหล่ ะ ส่ วนใหญ่ ถามว่ าอธิ บายแบบวิชาการได้ มยั้ ไม่ ค่อย
นะ แต่ จะบอกแบบทํายังไง ใช้ อะไร เท่ าไหร่ นี่บอกได้ ก็มีลกู ๆเค้ ามีจดพวกนํา้ หนักตัว จดวันซื ้อขาน ราคานี่
จด ”
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การจดบันทึกเป็ นรายลักษณ์อกั ษร เกษตรกรมีการบันทึกรวบรวมข้อมูล พบว่า เพื่อการใช้
ประโยชน์เฉพาะของตนและครอบครัว เช่น เกษตรกรคนที่ 5 กล่าว่า “ผมมีจดไว้ อย่ างสูตรอาหารที่ใช้
เพราะบางทีลองเปลี่ยนสัดส่ วน เปลี่ยนวัตถุดิบ ก็จะจดไว้ ใช้ อะไร เท่ าไหร่ นี่กจ็ ะได้ ไม่ ลืม ส่ วนหนึ่ง
ขอให้ คนในบ้ านมาทําแทนเราได้ อย่ างยาตัวไหนชื่ ออะไร ก็มีจดบ้ างไว้ บอกกันบ้ าง”
5.การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์
พบว่า มีท้ งั การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในกลุ่มสหกรณ์สงั กัดเดียวกัน และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายนอก
กลุ่มสหกรณ์
) การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายในกลุ่มสหกรณ์ สังกัดเดียวกัน วิธีการต่างๆที่เกษตรกรนําไปปฏิบตั ิ
จนเกิดการยอมรับเป็ นความรู ้ผนึกไว้ในตนเอง กลายเป็ นประสบการณ์ จะถูกนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ
บุคคลอื่นในกลุ่มสมาชิก ระหว่างเกษตรกรเพื่อนสมาชิกด้วยกันเอง ทั้งแบบไม่เป็ นทางการ เช่น การไป
มาหาสู่กนั ของสมาชิก ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน คือ สหกรณ์คดั เลือกเกษตรกรที่อยูใ่ นพื้นที่ใกล้เคียง
กันให้ช่วยแนะนําดูแลกัน และแบบเป็ นทางการ การพบกันงานประชุมของสหกรณ์ งานอบรมสัมมนา
ต่างๆ ดังที่สมาชิกคนที่ 3 กล่าวว่า “ “อย่ างความรู้ สมาชิ กใครอยู่ใกล้ ใคร มาคุย มาเล่ า มาปรึ กษากัน เพราะ
เกษตรกรเจอปั ญหานั้นเอง แล้ วเค้ าแก้ ไขปั ญหานั้นได้ อย่ างเวลามาประชุม หรื อมีอบรม เพราะส่ วนตัวผมเป็ น
สมาชิ กของสหกรณ์ ด้วย และอยู่ในศูนย์ นา้ํ เชื อ้ ด้ วยเวลาเกษตรกรมาประชุมก็จะถามเกี่ยวกับนํา้ เชื อ้ โค ว่ า
นํา้ เชื อ้ ตัวไหนดี ตัวไหนโครงสร้ างดี ตัวไหนให้ ลกู ดี บางครั้ งสนับสนุนนํา้ เชื อ้ โคโดยการแจกบ้ าง ขายบ้ าง
ส่ วนใหญ่ กเ็ รื่ องการขุน วิธีการขุน ” (สมาชิ กคนที่3)

ช่องทางการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ปัจจุบนั มีการใช้Social network มาช่วยให้เกิดการสื่ อสารกันง่าย
ขึ้นระหว่างสมาชิก โดยการใช้ Line หรื อ Facebook ของเพื่อนสมาชิก ดังที่ สมาชิกคนที่9 กล่าว่า “ การ
เลีย้ งวัวเราต้ องหาความรู้ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ อย่ างโรคต่ างๆ เพราะว่ า โรคมีการพัฒนาไปเรื่ อยๆ เราจึ งต้ องเรี ยนรู้
ถึงวัคซี นที่ใช้ รักษาโรคนั้นๆ ก็หาได้ จากเกษตรกรสมาชิ ก เดี่ยวนีม้ ีเฟสบุ๊ค มีไลน์ ก็แลกเปลี่ยนความรู้ กัน
ถาม-ตอบกันได้ ...” (สมาชิกคนที9่ )

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับบุคคลอื่นๆที่
ไม่ได้เป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์เดียวกัน เช่น เพื่อนเกษตรกรเลี้ยงโคจากที่อื่นๆ หรื อ การรับเชิญเข้าร่ วม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกิจกรรมต่างๆ ดังที่ สมาชิกคนที่2 กล่าวว่า “ การเลีย้ งวัวนั้นสามารถใช้ ความรู้ เดิม ๆ
ได้ แต่ ว่าเราต้ องรู้ ว่ าจะหาวัตถุดิบชนิดอื่ นๆที่ จะช่ วยลดต้ นทุนในการผลิต และต้ องคุยกับคนอื่ น มีอย่ างคนที่
ไม่ เคยเลีย้ งโค แต่ อยากจะเลีย้ ง อยากเป็ นสมาชิ ก ก็จะเข้ ามาขอข้ อมูลในการเลีย้ ง ข้ อมูลจะเข้ าเป็ นสมาชิ ก เราก็
ได้ ให้ คาํ แนะนําไป” (เกษตรกรคนที่2)
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โดยสรุ ป จะเห็นได้วา่ กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุนทั้ง 3
แห่ ง มีข้ นั ตอนที่ ความสอดคล้องกัน ดังนี้
1.การค้ นหาความรู้ก่อนเข้ าเป็ นสมาชิก
เกษตรกรส่ วนใหญ่จะมีการสอบถามหาข้อมูลจากเพื่อนเกษตรกรที่รู้จกั ก่อนเบื้องต้น และ เมื่อ
มีการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มจากสหกรณ์ เกษตรกรต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ กฎระเบียบข้อกําหนดการเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์ และ ความรู ้ที่เกี่ยวกับวิธีในการเลี้ยงโคขุนให้เป็ นไปตามมาตรฐานของสหกรณ์
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ และเนื้อหาเป็ นไปตามที่สหกรณ์กาํ หนด ได้แก่ การเรี ยนรู ้ผา่ นคู่มือการเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ การเข้าศึกษาฟาร์มตัวอย่าง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา
2.การเปิ ดรับความรู้ในฐานะสมาชิกสหกรณ์
เมื่อเป็ นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับการติดตามส่ งเสริ มความรู ้ ทั้งแบบเป็ นทางการ คือ
สหกรณ์จดั กิจกรรมให้กบั สมาชิก เช่น การจัดประชุมประจําปี การจัดอบรม การออกเยีย่ มสมาชิก มีท้ งั
แบบกิจกรรมที่กาํ หนดสมาชิกต้องเข้าร่ วม เช่น การอบรมให้กบั สมาชิกใหม่ การประชุมสมาชิก
ประจําปี และ กิจกรรมที่เป็ นทางเลือกให้กบั สมาชิกตามความสนใจ เช่น การมีโครงการอบรมที่จดั ขึ้น
โดยปศุสตั ว์จงั หวัด การเปิ ดรับข่าวสารความรู ้ของสมาชิก จะมาจาก การรับจดหมายข่าว การบอกต่อ
ของประธานกลุ่ม จากได้รับข่าวจาก รายการวิทยุ วารสาร หรื อ สื่ อทางอินเตอร์เน็ต
3.การนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
ความรู ้ที่สมาชิกนําไปสู่ การปฏิบตั ิ จะเป็ นการผสมผสานความรู ้ที่เป็ นหลักวิชาการที่เรี ยนรู ้
จากสหกรณ์ ปรับร่ วมกับ ความรู ้ตามประสบการณ์ของตนเองที่มีมา หรื อหามาเพิ่ม เกษตรกรจะนํา
ข้อมูล หรื อความรู ้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบตั ิ และหรื อปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของตน
4.การจัดเก็บความรู้
สมาชิกส่ วนใหญ่จะสะสมความรู ้เป็ นภูมิปัญญาในตนเอง ามารถดึงออกมาผ่านการเล่าเรื่ องราว
ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เรี ยบเรี ยงตามประสบการณ์ของแต่ละคน เป็ นความรู ้ในเชิงการนําไปใช้ปฏิบตั ิ
จริ ง และ การจดบันทึกของสมาชิก จะเพือ่ การใช้ประโยชน์เฉพาะของตนและครอบครัว
นอกจากนั้น ความรู ้ที่สะสมของเกษตรกร มีการถอดความรู ้เรี ยบเรี ยงจัดเก็บโดย เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เช่น การจัดทําเอกสารเผยแพร่ แผ่นพับความรู ้ เมื่อเห็นว่ามีสมาชิกที่การเลี้ยงที่ดี ควรได้รับ
การเผยแพร่ ความรู ้สู่ สมาชิก และผูส้ นใจทัว่ ไป
5.การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกิดขึ้นทั้งในกลุ่มสมาชิก เดี่ยวกัน ระหว่างเพื่อนสมาชิก และ กับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็ นการพูดคุยกัน ตามโอกาสต่างๆ การเยีย่ มเยียนเพื่อนสมาชิกของกลุ่ม การ
ประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ของสหกรณ์ การเข้าประชุมสหกรณ์ประจําปี และ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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ภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์
เดียวกัน เช่น เพื่อนเกษตรกรเลี้ยงโคจากที่อื่นๆ หรื อ กับเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักวิจยั จากหน่วยงาน
ต่างๆ ผ่านกิจกรรมแบบเป็ นทางการ การ คณะบุคคลขอมาศึกษาดูงาน
โดยสรุ ป กระบวนการจัดการความรู ้ ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน ตั้งแต่
แรกเริ่ มเข้าเป็ นสมาชิก จนปัจจุบนั สรุ ปเป็ นขั้นตอน ได้ ตามแผนภาพที่ 32 ดังนี้
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แผนภาพที่ 32 กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน
จุดเริ่ มความต้องการความรู้

สาเหตุ: ความสนใจ ความต้องการสมัครสมาชิกสหกรณ์
เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุน

เปิ ดรับความรู้ในฐานะสมาชิก

ตามข้อกําหนดสหกรณ์
สมาชิกใหม่
ระยะเวลา 1 ปี จากเริ่ มสมัคร

คู่มือสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน
อบรมเชิงปฏิบตั ิการเลี้ยงโคขุน

เจ้าหน้าที่ติดตามให้คาํ แนะนํา

เปิ ดรับความรู้ในฐานะสมาชิก

การแลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิก

การจัดเก็บความรู้ของสมาชิก
สมาชิกสหกรณ์

ตามวิธีการเฉพาะบุคคล

สะสมเป็ นภูมิปัญญาในตัวสมาชิก
สหกรณ์จดั ทําฐานข้อมูล เอกสารความรู ้

ตามวิธีการเฉพาะบุคคล

อบรม ศึกษาดูงาน ฟาร์ มต้ นแบบ ประชุม สัมมนา

การสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง
เกรดเนื ้อที่ได้
ผลการประกวดกลุม่ สมาชิกดีเด่นประจําปี

ตามแผนงานกิจกรรมสหกรณ์

การสร้างความรู้ของสมาชิก
การเปลี่ยนแปลงของสมาชิก

ทดลองเลี้ยงตามมาตรฐานสหกรณ์

เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม ติดตามดูแล

ปรับวิธีการเลี้ยงโคในครอบครัว /ใช้ความรู้สหกรณ์+ความรู้ตนเอง
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ผลของการจัดการความรู้ทเี่ กิดขึน้ ต่ อกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ผู้เลีย้ งโคขุน
ผลการศึกษากลุ่มสมาชิกสหกรณ์จาก ทั้ง 3 สหกรณ์ เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการจัดการความรู ้
ที่เกษตรกรมีการนําความรู ้ทางหลักวิชาการมาผสมผสานกับประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล นําไปสู่
การปฏิบตั ิที่เห็นผล เกิดเป็ นการเรี ยนรู ้ภายในตัวบุคคล และนํามาหมุนเวียนความรู ้สู่ เพื่อนเกษตรกรทั้ง
ภายในกลุ่มสหกรณ์ เดี ยวกัน และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สู่ บุคคลภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ตามโอกาสต่างๆ
โดยภาพรวมจะพบว่า ก่อให้เกิดผลที่ตามมา ดังนี้ คือ
1. การเรียนรู้กจิ กรรมต่ างๆ มีการขับเคลือ่ นในลักษณะเป็ นกลุ่มสมาชิก เนื่องจากสหกรณ์มี
การเกษตรกรออกเป็ นกลุ่มย่อยตามเขตพื้นที่และมีการคัดเลือกประธานกลุ่มหมุนเวียนไปเป็ นวาระ
เพื่อให้การประสานงานระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิกมีความคล่องตัว และ เป็ นการให้เกษตรกรเข้ามี
บทบาทร่ วมกับสหกรณ์ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ หรื อ ความร่ วมมือต่างๆ ในลักษณะกลุ่มจะ
ช่วยให้เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างสมาชิก และกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
2. สมาชิกเกิดความภูมิใจ จะเห็นว่า สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมวงสนทนา ให้ความสําคัญกับการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง จากการที่เกษตรกรได้มีส่วนร่ วมกับสหกรณ์ในบทบาทต่างๆ เช่น การได้รับ
คัดเลือกเป็ นประธานกลุ่ม การได้รับคัดเลือกเป็ นผูป้ ระเมินโค คัดโคร่ วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมถึง
สหกรณ์มีแนวทางกระตุน้ การพัฒนาตัวเองของเกษตรกรเพื่อให้มีกระบวนการเลี้ยงโคขุนเกิด
ประสิ ทธิภาพ เช่น มีการประกวดเกษตรกรดีเด่นของสหกรณ์ มีท้ งั แบบเกษตรกรรายย่อย และ
เกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่ม ประจําปี โดยจะได้รับเงินรางวัล และประกาศนียบัตรเกษตรกรดีเด่น หรื อ
การได้รับการสัมภาษณ์ถอดความรู ้ในฐานะสมาชิกผูป้ ระสบความสําเร็ จและจัดทําเป็ นเอกสารเผยแพร่
ให้ผสู ้ นใจทัว่ ไป ได้รู้จกั เกษตรกรมากขึ้น
3. การเข้ ามีส่วนร่ วมของหน่ วยงานต่ าง กิจกรรมการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่ที่มีการดําเนินการ หรื อ
จัดขึ้น สหกรณ์จะมีส่วนประสานกับกลุ่มสมาชิก
และรวมถึงการประสานความร่ วมมือกับกลุ่ม
หน่วยงาน หรื อสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง เช่น การนํากลุ่มเกษตรกรศึกษาดูงานตามที่ต่างๆ การจัด
อบรมสัมมนาร่ วมกับ กรมปศุสตั ว์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และรวมถึง สหกรณ์ให้ความร่ วมมือในการเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั เกษตรกร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา หรื อ บุคคลผูส้ นใจทัว่ ไป เหล่านี้เป็ นการเพิ่ม
โอกาสการหมุนเวียนความรู ้ท้ งั ภายในกลุ่มสมาชิกกันเอง และภายนอกสหกรณ์
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2.4 องค์ ประกอบ และ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จะพบว่า มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่
สําคัญส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ 1) หน่วยงาน และ 2) กระบวนการ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. หน่ วยงาน
ในที่น้ ีหมายถึง สหกรณ์ที่เกษตรกรสังกัดเป็ นสมาชิก ได้แก่ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.
กลาง โพนยางคํา จํากัด สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสตั ว์ และ สหกรณ์โคเนื้อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด ซึ่งพบว่า เกษตรกรในฐานะสมาชิกสหกรณ์จะมี
โอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารความรู ้ และเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้จ่างๆ ที่หน่วยงานจัดให้กบั สมาชิก ที่
จะมีผลเกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ให้เกิดขึ้นกับสมาชิก พบว่า มีประเด็นที่ ดังนี้
นโยบายของหน่ วยงาน จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและแทนสหกรณ์ท้ งั 3 แห่ ง พบว่า มีความ
สอดคล้องกัน ในการให้ความสําคัญและส่ งเสริ มให้เกิดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเห็นถึงความสําคัญและ
ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกันของสมาชิก
การสื่ อสารกับสมาชิก สหกรณ์มีวิธีการสื่ อสารกับสมาชิก เพื่อให้ได้รับข่าวสารความรู ้ เช่น การ
ส่ งจดหมายข่าวรายเดื อน การออกเยี่ยมสมาชิ กตามปฏิ ทินการทํางาน การสื่ อสารผ่านประธานกลุ่ม
สมาชิกเพื่อเป็ นสื่ อกระจายข้อมูลให้สมาชิกของกลุ่มรับทราบ
กิจกรรมการเรียนรู้ และ เครื่องมือ พบว่า สหกรณ์มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความรู ้
ทักษะให้กบั สมาชิกบรรจุในแผนปฏิบตั ิงานประจําปี เช่น กําหนดจัดอบรมให้กบั สมาชิก ปี ละ 2 ครั้ง
การออกตรวจเยีย่ มฟาร์มสมาชิกทุกๆ 4 เดือน และสหกรณ์ยงั มีการจัดทําเครื่ องมือช่วยในการเรี ยนรู ้ของ
สมาชิก เช่น การทําฟาร์มสาธิ ตในพื้นที่สหกรณ์เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ การจัดทําคู่มือความรู ้กฎระเบียบ และ
วิธีการเลี้ ยงโคขุน สําหรั บสมาชิ ก หรื อ การจัด ทําเอกสารเผยแพร่ ความรู ้ การเลี้ ยงโคของสมาชิ ก ที่
ประสบความสําเร็ จ
องค์ ความรู้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และสหกรณ์มีองค์ความรู ้ในเชิงวิชาการ ที่พร้อมถ่ายทอดและ
แนะนํา ให้กับสมาชิ ก ขณะเดี ย วกัน ส่ งเสริ มสมาชิ ก เล่ าถ่ า ยทอดความรู ้ ข องตนแลกเปลี่ ย นกัน กับ
เจ้าหน้าที่และเพื่อนสมาชิก ทําให้สหกรณ์เป็ นแหล่งที่มีชุดความรู ้ที่เชิงวิชาการที่ปรับใช้จริ งได้
ความรู ้ โดยการเรี ยนรู ้ตอ้ งพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุ่มเป้ าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุ ง
การยกย่ องชมเชยและให้ รางวัล จะพบว่า สหกรณ์มีการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในแต่ละปี โดย
ดูจากเกรดซากที่ได้ระดับดี และ การมีกระบวนการเลี้ยงโคที่ดี ทําให้เป็ นส่ วนช่วยจูงใจให้เกิดความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองด้านการเลี้ยงโคได้
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2.กระบวนการ
กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุนทั้ง 3 แห่ ง ประกอบด้วย กลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง
จํากัด สาขาปศุสัตว์ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
จํากัด มีข้ นั ตอนที่ ความสอดคล้องกัน ดังนี้
การค้ นหาความรู้ ก่อนเข้ าเป็ นสมาชิก
เกษตรกรส่ วนใหญ่จะมีการสอบถามหาข้อมูลจากเพื่อนเกษตรกรที่รู้จกั ก่อนเบื้องต้น และ เมื่อ
มีการติ ดต่อขอข้อมูลเพิ่มจากสหกรณ์ เกษตรกรต้องเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ กฎระเบี ยบข้อกําหนดการเป็ น
สมาชิ กของสหกรณ์ และ ความรู ้ที่เกี่ยวกับวิธีในการเลี้ยงโคขุนให้เป็ นไปตามมาตรฐานของสหกรณ์
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ และเนื้ อหาเป็ นไปตามที่สหกรณ์กาํ หนด ได้แก่ การเรี ยนรู ้ผา่ นคู่มือการเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ การเข้าศึกษาฟาร์มตัวอย่าง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา
การเปิ ดรับความรู้ในฐานะสมาชิกสหกรณ์
เมื่อเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ สมาชิ กจะได้รับการติดตามส่ งเสริ มความรู ้ ทั้งแบบเป็ นทางการ คือ
สหกรณ์จดั กิจกรรมให้กบั สมาชิก เช่น การจัดประชุมประจําปี การจัดอบรม การออกเยีย่ มสมาชิก มีท้ งั
แบบกิ จ กรรมที่ ก าํ หนดสมาชิ ก ต้อ งเข้าร่ ว ม เช่ น การอบรมให้กับ สมาชิ ก ใหม่ การประชุ ม สมาชิ ก
ประจําปี และ กิจกรรมที่เป็ นทางเลือกให้กบั สมาชิกตามความสนใจ เช่น การมีโครงการอบรมที่จดั ขึ้น
โดยปศุสัตว์จงั หวัด การเปิ ดรับข่าวสารความรู ้ของสมาชิก จะมาจาก การรับจดหมายข่าว การบอกต่อ
ของประธานกลุ่ม จากได้รับข่าวจาก รายการวิทยุ วารสาร หรื อ สื่ อทางอินเตอร์เน็ต
การนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์
ความรู ้ที่สมาชิ กนําไปสู่ การปฏิบตั ิ จะเป็ นการผสมผสานความรู ้ที่เป็ นหลักวิชาการที่เรี ยนรู ้
จากสหกรณ์ ปรั บร่ วมกับ ความรู ้ ตามประสบการณ์ของตนเองที่มีมา หรื อหามาเพิ่ม เกษตรกรจะนํา
ข้อมูล หรื อความรู ้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบตั ิ และหรื อปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของตน
การจัดเก็บความรู้
สมาชิกส่ วนใหญ่จะสะสมความรู ้เป็ นภูมิปัญญาในตนเอง ามารถดึงออกมาผ่านการเล่าเรื่ องราว
ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เรี ยบเรี ยงตามประสบการณ์ของแต่ละคน เป็ นความรู ้ในเชิ งการนําไปใช้ปฏิบตั ิ
จริ ง และ การจดบันทึกของสมาชิก จะเพื่อการใช้ประโยชน์เฉพาะของตนและครอบครัว
นอกจากนั้น ความรู ้ ที่สะสมของเกษตรกร มีการถอดความรู ้ เรี ยบเรี ยงจัดเก็บโดย เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เช่น การจัดทําเอกสารเผยแพร่ แผ่นพับความรู ้ เมื่อเห็นว่ามีสมาชิ กที่การเลี้ยงที่ดี ควรได้รับ
การเผยแพร่ ความรู ้สู่ สมาชิก และผูส้ นใจทัว่ ไป
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การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ง ในกลุ่ ม สมาชิ ก เดี่ ย วกัน ระหว่า งเพื่ อ นสมาชิ ก และ กับ
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ เป็ นการพูดคุ ย กัน ตามโอกาสต่างๆ การเยี่ยมเยียนเพื่อนสมาชิ กของกลุ่ ม การ
ประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ของสหกรณ์ การเข้าประชุมสหกรณ์ประจําปี และ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์
เดียวกัน เช่น เพื่อนเกษตรกรเลี้ยงโคจากที่อื่นๆ หรื อ กับเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักวิจยั จากหน่ วยงาน
ต่างๆ ผ่านกิจกรรมแบบเป็ นทางการ การ คณะบุคคลขอมาศึกษาดูงาน
ในด้านปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู ้ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้ง 3 แห่ ง จะ
พบว่ า การมี ฐ านะเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ส่ ง ผลให้ มี โ อกาสเข้า ถึ ง ความรู ้ และกิ จ กรรม ได้รั บ การ
สนับสนุนและส่ งเสริ มความรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสหกรณ์ที่สมาชิกสังกัดอยู่ และ
หน่วยงานเครื่ องข่ายความร่ วมมือภายนอก ที่จดั กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เกิดการพัฒนาสมาชิก เช่นการจัด
โครงการอบรมเรื่ องมาตรฐานฟาร์ มโคเนื้ อของกรมปศุสัตว์ การจัดสัมมนาเรื่ องสถานการณ์โคเนื้ อโค
ไทยของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขณะเดี ยวกัน สมาชิ กสามารถเสนอความต้องการของตนเอง เช่ น ความรู ้ หรื อ กิ จกรรมที่
สมาชิก หรื อ เป็ นความต้องการของกลุ่มสมาชิก ต้องการ เช่น ต้องการความรู ้ เรื่ องการเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์
ต้องการศึกษาดูงานฟาร์ มตัวอย่าง เหล่านี้ ซึ่ งความต้องการเหล่านี้ มีโอกาสที่หน่ วยงานจะพิจารณา
ดําเนินการ หรื อ หาแห่ งทุน แหล่งความร่ วมมือ เนื่องจากเป็ นความต้องการที่เกิดขึ้นจากสมาชิกโดยตรง
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ แนวทางส่ งเสริมกระบวนการจัดการความรู้สําหรับเกษตรกร
ผู้เลีย้ งโคขุนคุณภาพสู ง
ตอนที่3 เป็ นการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโค
ขุนที่ประสบความสําเร็ จ และ ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน มาสรุ ป
เป็ นประเด็นเพื่อนําไปวิเคราะห์หาแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
โคขุนคุณภาพสู ง ผลการวิเคราะห์ที่ได้ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์ กระบวนการจัดการความรู้ สําหรับเกษตรกรผู้เลีย้ งโคขุนคุณภาพสู ง
ผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ที่ได้จากภาคสนาม สรุ ปเป็ นประเด็นเพื่อนํามา
พิ จ ารณาในการจัด ทํา แนวทางส่ ง เสริ ม กระบวนการจัด การความรู ้ สํา หรั บ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งโคขุน
คุณภาพสูง โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 20 และ ตารางที่ 21 ดังนี้
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ตารางที่20 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุน
ประเด็น

ข้อค้นพบจากการศึกษา
1.
กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกร มีลกั ษณะเป็ นขั้นตอนเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
กระบวนกา วิถีชีวิตของเกษตรกร บริ บทของเฉพาะของแต่ละบุคคลเป็ นที่ส่งผลแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่
รจัดการ
การมีสาเหตุความต้องการจําเป็ นที่เป็ นเฉพาะของตนเอง การมีความรู ้ประสบการณ์เดิม
ความรู ้ของ สมาชิกในครอบครัว คนรู ้จกั ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล เข้าถึงสื่ อ ความ
เกษตรกร พร้อมในการเข้าร่ วมกิจการเรี ยนรู ้ต่างๆ บทบาทในฐานะสมาชิกสหกรณ์ ในฐานะ
เกษตรกรวิทยากร การเปลี่ยนจากฟาร์มเพื่อการเลี้ยง เป็ นการเปลี่ยนจากฟาร์มเลี้ยงและ
เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ หรื อ การยกระดับการเลี้ยงไปสู่ ระบบฟาร์มขนาดใหญ่

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้
ควรพิจารณา ดังนี้
1.ควรสอดคล้องหรื อมีความใกล้เคียงกับลักษณะ
ธรรมชาติวิถีชีวติ ของเกษตรกรการจัดกิจรรมศึกษาดูงาน
ให้กบั เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโครายย่อย หรื อระดับกลาง แหล่งดู
งาน ฟาร์มตัวอย่าง ควรมีลกั ษณะฟาร์ม ขนาดที่ใกล้เคียงกับ
เกษตรกรที่จะสามารถคิดเทียบเคียงความรู ้ซ่ ึงกันและกันได้
มีโอกาสที่จะนําไปใช้ หรื อ ประยุกต์ใช้ได้
2.ควรมีทางเลือกหลากหลาย เพื่อคํานึงถึงความแตกต่าง
ในวิธีชีวิตธรรมชาติของแต่ละบุคคล เช่น การเข้าถึงแหล่ง
เรี ยนรู การใช้สื่อ เครื่ องมือในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
3.ควรเอื้อต่อการเข้าร่ วมในกิจกรรม ให้กบั เกษตรกร
เช่น การจัดกิจกรรมในพื้นที่ ที่เกษตรกรสามารถเดินทางเข้า
ร่ วมได้ง่าย กําหนดระยะเวลาที่เกษตรกรมีความพร้อม มี
งบประมาณสนับสนุน
4.ควรมีการให้ความหมายในบทบาทของเกษตรกรที่
ชัดเจนว่า เกษตรกรเป็ นทั้งผูม้ ีประสบการณ์ ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนให้ประสบการณ์กบั ผูอ้ ื่นได้ และ เป็ นผูท้ ี่สามารถ
เรี ยนรู ้รับความรู ้ใหม่ๆได้ตลอดชีวิต
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ตารางที่20 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
2.การมี
จุดมุ่งหมายใน
การเรี ยนรู ้ของ
เกษตรกร

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ ควรพิจารณา ดังนี้
1.ความต้อ งการในการเรี ยนรู ้ ข องเกษตรกรใหญ่ จ ะเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของตนเอง เช่น การมีรายได้เพิ่มขึ้น การลด
ต้นทุนการเลี้ยง การปฏิบตั ิที่ไม่มีความเสี่ ยงต่อความเสี ยหาย
2.ผูจ้ ดั กิจกรรม ควรเข้าใจความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้การจัด
กิ จ กรรมต่ า งๆ สอดคล้อ ง ใกล้เ คี ย ง หรื อ ตรงกับ ความต้อ งการของ
เกษตรกร
3.ผู ้จั ด กิ จ กรรม ควรสื่ อสารสร้ า งความเข้า ใจกั บ เกษตรกร ถึ ง
ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ จากการเข้ามีส่วนในกิ จกรรมต่างๆ ความ
ต้องการ เช่น มีการชี้แจง ชี้ให้เห็นประโยชน์ ที่เกษตรกรจะได้รับว่าส่ งผลดี
อย่างไรกับอาชีพที่การเลี้ยงโค
4.การสื่ อสารกั บ เกษตรกรควรสื่ อสารให้ เ ห็ น ประโยชน์ เ ชิง
เปรี ยบเทียบกับสภาพปั จจุบนั หรื อ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า เป็ นการ
ชี้ ให้เห็ นโอกาส เช่ น การจัดอบรมการเลี้ ยงแม่พนั ธุ์โค ต้องให้เกษตรกร
เห็นได้ว่า หากหันมาเลี้ยงแม่พนั ธ์ จะประหยัดต้นทุนจากเดิมลงไปเท่าไหร่
คํานวณตัวเลขให้เห็นเป็ นรู ปธรรม
ข้อคํานึงเหล่านี้ จะทําเพิ่มโอกาสและความสนใจในการเข้ามีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมของเกษตรกร
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ข้อค้นพบจากการศึกษา
จุดเริ่ มต้นของการเข้าสู่ ข้นั ตอนการจัดการความรู ้ ของเกษตรกร
เพื่อการเลี้ยงโคขุน จะมาจากความต้องการของเกษตรกรนั้น พบว่า
มาจาก
1.ความต้องการส่ วนบุคคล เช่น จากข้อมูล พบว่า แหตุผลของ
เกษตรกรโดยหลักคือ ต้องการเพิ่มรายได้ของครอบครัวจากอาชีพเดิม
และ มีเหตุผลอื่นอีก คือ ต้องการลดความเสี่ ยงจากการทําอาชีพ
เกษตรกรรมประเภทอื่นเพียงอย่างเดียว และ ต้องการทําอาชีพที่ไม่มี
ความเสี่ ยงเกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพของตนเองและคนในครอบครัว
2.เกษตรกรได้รับการกระตุน้ ได้รับข้อมูล และชี้นาํ ให้เห็นโอกาส
ที่จะตอบสนองสิ่ ง ที่เกษตรกรต้องการ เช่น จากการแนะนําจาก
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปศุสัตว์จงั หวัด จากนักวิชาการในมหาวิทยาลัย
และ จากการได้มีประสบการณ์ในการทํางานในสหกรณ์ฯ โพนยางคํา
ทําให้เกษตรกรเกิดการคิดเทียบเคียงกับความรู ้และสภาพการปฏิบตั ิ
เดิมของตน
ดังนั้น เกษตรกรจึงเกิดความต้องการการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรี ยนรู ้
นํามาสู่ การเปลี่ยนแปลง จากเดิม มีการเลี้ยง โคปล่อย ตามธรรมชาติ
ทัว่ ไป มาเลี้ยงแบบขุนยืนโรง โดยทําเป็ นอาชีพเสริ ม และกลายเป็ น
อาชีพหลัก
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ประเด็น
3.ความรู ้

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้
นอกจาก ควรพิจารณากําหนดประเด็นความรู ้พ้นื ฐาน ที่เป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในกระบวนการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร แล้ว ควรมี
การหา และ กําหนดประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจ เป็ นความต้องการ
ของเกษตรกร

การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ ควร
คํานึงถึงการสร้างโอกาสในการค้นหา และเข้าถึงความรู ้ของ
เกษตรกร เช่น
1. ควรเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ผ่าน
ช่องทางที่ง่าย หลากหลาย และ ไม่ตอ้ งเป็ นทางการ เช่น การ
ติดต่อกันโดยตรง กับบุคคล การมีสื่อสําหรับให้เกษตรกรเข้าถึงได้
หาอ่านได้ อยูใ่ นพื้นที่ ในชุมชน
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ความรู ้ ที่นาํ มาจัดการ จะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเลี้ยงโคขุนให้ได้คุณภาพ และมีประสิ ทธิภาพ มีหลัก
ใหญ่ คือ เรื่ องแม่พนั ธุ์โค สายพันธุ์ การบริ หารจัดการฟาร์ม และ สู ตร
อาหาร นอกจากนั้น พบว่า จากสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนของเกษตรกร เช่น การขาดแคลนแม่พนั ธุ์ววั
ราคาซื้อขายโค หรื อราคาอาหารโค เพิ่มสู งขึ้น ทําให้เกษตรกร
ต้องการความรู ้เพิ่มเติม 3 ประเด็น คือ 1) การจัดการฟาร์มเพื่อการ
เลี้ยงโคแม่พนั ธุ์ 2) ความรู ้เรื่ องการผสมเทียม และ 3) ความรู ้เกี่ยวกับ
การลดต้นทุนด้านอาหาร
4.การค้นหาความรู ้ของ การค้นหาความรู ้ของเกษตร จะเป็ นไปตามวิถีชีวิตและบริ บท
เกษตรกร
แวดล้อม วิธีการหาความรู ้ของเกษตรกร มีดงั นี้
1.การหาความรู ้ดว้ ยตังเอง เป็ นการที่เกษตรกรจะเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตัวเองในเวลา สถานที่ และ สถานการณ์ ตามที่ตนเองสนใจ และมี
พร้อม แหล่งความรู ้ เป็ นสิ่ งที่อยูร่ อบตัว คือ
ประเภทบุคคล คือ คนที่เกษตรกรรู ้จกั มีความสนิทไว้วางใจ เช่น
การปรึ กษาหารื อกับคนในครอบครัวและ เครื อญาติ และ การ หา
ความรู ้จากบุคคลอื่นผูม้ ีความชํานาญ เช่น เพื่อนเกษตรกร ปศุสตั ว์
อาสา พ่อค้าวัว ผ่านการพูดคุย สังเกต สอบถาม ในสถานการณ์ต่างๆ
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ประเด็น
ข้อค้นพบจากการศึกษา
4.การค้นหาความรู ้ของ
เช่น การพบปะกันตามตลาดนัดซื้อขายโค งานบุญในพื้นที่ การ
เกษตรกร (ต่อ)
แวะเยีย่ มคอกของเพื่อนบ้าน หรื อ การโทรหาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เมือ
ต้องการสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย หรื อปัญหา
ประเภท สื่ อ ที่พบ คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น เอกสารตํารา คู่มือ และ
วารสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงการปศุสตั ว์ และการเลี้ยงโคเนื้อ
ปัจจัยที่ส่งผลการเข้าถึงความรู ้ในลักษณะนี้จะขึ้นกับ
ความสัมพันธ์อนั ดี ความไว้วางใจของเกษตรกรที่มีต่อบุคคลอื่น และ
ความสามารถในการเข้าถึงสื่ อ เข่น การอ่าน ค่าใช้จ่ายในการรับสื่ อ

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
2.การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู ้ ผูจ้ ดั ต้องคํานึงถึง ความพร้อม
ของเกษตรกรในการเข้าร่ วมกิจกรรม การกําหนด ช่วงวัน เวลา ต้อง
ไม่ใช้เวลาหลายวัน และ ไม่ตรงกับช่วงกิจกรรมที่จาํ เป็ นของ
เกษตรกร เช่น เป็ นช่วงฤดูเกี่ยวข้าว สถานที่ และการเดินทาง ไม่
ควรใกล้ ควรเป็ นพื้นที่ที่เกษตรกรสามารถเดินทางได้สะดวก หากมี
ค่าใช้จ่ายผูจ้ ดั กิจกรรมควรมีการสนับสนุนให้กบั เกษตรกร เพื่อไห้
เกษตรกรไม่รู้สึกเป็ นภาระด้านรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น

2.การหาความรู ้จากการเข้าร่ วมกิจกรรมที่มีกลุ่ม หน่วยงาน
องค์กร เป็ น ผูจ้ ดั ขึ้น เป็ นการที่เกษตรกรเรี ยนรู ้ภายใต้รูปแบบหรื อ
ข้อกําหนดของผูจ้ ดั กิจกรรม เช่น การกําหนดวัน ระยะเวลา สถานที่
งบประมาณ รู ปแบบกิจกรรมที่พบ ได้แก่ เช่น การเข้าประชุม อบรม
สัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดงานนิทรรศการต่างๆ เช่น งานโคเนื้อ
แห่งชาติ และการเข้าร่ วมเป็ นฟาร์มทําวิจยั ของนักวิชาการ ซึ่ง ปัจจัย
ที่ส่งผลการเข้าถึงความรู ้ในลักษณะนี่จะขึ้นกับความพร้อมของ
เกษตรกร เช่น การเดินทาง ใกล้-ไกล วันเวลา ค่าใช้จ่าย
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ตารางที่20 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
5.บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อค้นพบจากการศึกษา
กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรมี บุคคลที่เป็ นแหล่งความรู ้ มี
ส่ วนในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั เกษตรกร
พบว่า แบ่งได้ ดังนี้
1.บุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดาดามารดา ลูกหลาน และ เครื อญาติ
2.บุคคลแวดล้อมเกษตรกร เพื่อนเกษตรกร พ่อค้าโค
3.บุคคลผูม้ ีบทบาทเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร เช่น
เกษตรกรต้นแบบปศุสตั ว์อาสา เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ นักวิชาการ
นักวิจยั อาจารย์มหาวิทยาลัย
ปัจจัยที่ส่งผลการเข้าถึงบุคคลในลักษณะนี้ จะขึ้นกับความ
สัมพันธ์อนั ดี ความไว้วางใจของเกษตรกรที่มีต่อบุคคล
6.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรมี หน่วยงานที่เป็ นแหล่งความรู ้
และ มีส่วนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้กบั เกษตรกร พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ น
หน่วยงานในพื้นที่ หรื อใกล้เคียงพื้นที่ของเกษตรกร แบ่งได้ ดังนี้
1. หน่วยงานเพือ่ การพัฒนาเกษตรกรโดยตรง เช่น กรมปศุสัตว์ ปศุ
สัตว์จงั หวัด สหกรณ์ฯที่เกษตรกรเป็ นสมาชิก

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การจัด ทํา แนวทางส่ ง เสริมกระบวนการจัด การความรู ้ ควร
คํานึ งถึง การ มีส่วนร่ วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร และ
รวมถึงการมีโอกาสที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
กัน เพื่อเป็ นส่ วนส่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เช่ น การ
จัด กิ จ กรรมในบรรยากาศที่ ส นุ ก สนาน ผ่ อ นคลาย ไม่ เ ป็ น
วิชาการเกินไป

การจัด ทํา แนวทางส่ ง เสริมกระบวนการจัด การความรู ้ ควร
คํานึ งถึง การ การสร้างเครื อข่ายหน่ วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง

กัน กับ แหล่ ง ที่ อ ยู่ หรื อ สะดวกกับ การติ ด กับ กับ เกษตรกร
เพื่ อ ให้เ กษตรกรสามารถเข้า ถึ ง แหล่ ง ความรู ้ หรื อ เข้า ถึ ง
กิจกรรมของหน่วยงานได้
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ตารางที่20 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
ข้อค้นพบจากการศึกษา
6.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.หน่วยงานที่ช่วยพัฒนาเกษตรกรทางอ้อม เช่น สถาบันการศึกษา ที่มีสาขา
(ต่อ)
เกี่ยวข้องกับสัตวบาล หรื อการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎศรี ษะเกษ และ
7. เครื่ องมือช่วยในการ ในการหาความรู ้ หรื อ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ พบว่า เกษตรกรมีการใช้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
โทรศัพท์เพื่อสื่ อสารกันเป็ นหลัก และ มีเกษตรกรเริ่ มปรับตัว โดยใช้ช่องทาง
Social media ได้แก่ การตั้งกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโค ในโปรแกรมสนทนาทางLine และ
Face-book เพื่อช่วยในการสื่ อสารระหว่างกัน
8.การสร้างความรู ้ของ
เกษตรกร

การสร้างความรู ้ของเกษตรกร จะ วิธีการ ดังนี้
1.มีการนําข้อมูลที่รับมาใหม่ พูดคุยหารื อ กับสมาชิกในครอบครัว
2.ใช้หลักการทดลองลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
3. การทดลองจะการแบ่งทําในขนาดเล็ก เช่น ทดลองกับโคที่ 2-3 ตัว
4. มีการทดลองทําแบบส่ วนตัว และ แบบรวมกลุ่มเพื่อนที่สนใจทดลอง
พร้อมกัน
5.การทดลองอาจมีการปรับวิธีการให้เหมาะสมในทางปฏิบตั ิจริ งของตนเอง
6.ผลที่ได้จากการทดลองจะนํามาคิดเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์เดิมและ
หาข้อสรุ ปสําหรับตนเอง

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง

การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ ควร
คํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นไปได้ใ นการนํา เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม
ช่องทางในการสื่ อสารแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างบุคคลที่
สะดวก เร็ ว และ ประหยัด เวลา โดยดู ค วามพร้ อ มของ
เกษตรกรในการเข้าถึงเครื่ องมือประเภทต่าง
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ ควร
คํานึ งถึง การสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองได้ และเรี ยนรู ้ ด้ว ยการการได้ล งมื อ ปฏิ บ ัติ ด้ว ย
ตนเองเพื่อเป็ นเกิดประสบการณ์ตรง ซึ่ งเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้
โดยธรรมชาติของเกษตรกร
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ตารางที่20 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น

ข้อค้นพบจากการศึกษา
7. บางครั้งเมื่อเกิดบัญหา เมื่อลองหาวิธีการต่างๆจนได้ผล กลายเป็ นได้
ความรู ้ความรู ้ใหม่โดยบังเอิญ
9.การใช้ความรู ้ของ ความรู ้ที่เกษตรกรสร้างขึ้นใหม่ จะถูกนําไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เกษตรกร
เลี้ยงโคของตนเอง และ นําไปใช้ในการยกระดับการเลี้ยง เช่น การขยายไปสู่ การ
เป็ นระบบฟาร์มขนาดใหญ่ มีการบริ หารจัดการในรู ปแบบบริ ษทั

10.การจัดเก็บ
ความรู ้ของ
เกษตรกร
11.ถ่ายทอดความรู ้
ของเกษตรกร

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง

การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ ควร
คํานึ งถึง โอกาสในการพัฒนายกระดับกระบวนการเลี้ยงโค
ขุนของเกษตรกร เช่น อาจต้องมีเจ้าหน้าที่ หรื อคนที่สามารถ
ให้การปรึ กษา แนะนํา หรื อ ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรเห็น
โอกาสในการขยายต่อยอดได้ แต่ท้ งั นี้ ต้องเป็ นไปตามความ
ต้องกาและความพร้อมของเกษตรกร
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ ควรมี
หน่ ว ยงาน หรื อเจ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ย รวบรวมภู มิ ปั ญ หาของ
เกษตรกร จัดเก็บในรู ปแบบที่บุคคลอื่นเข้าถึงได้
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ความรู ้ที่เกษตรกรสร้างขึ้น จะถูกจัดเก็บใน 2 ลักษณะ คือ 1) สะสมเป็ นภูมิ
ปัญญารวมกับความรู ้เดิมในตัวของเกษตรกร 2) จัดเก็บในรู ปแบบที่เห็นเป็ น
รู ปธรรม เช่น การจัดทําคู่มือ การจดสู ตรอาหาร ภาพวาด การทําแผ่นพับความรู ้
การทําแผ่นป้ ายให้ความรู ้
1. ถ่ายทอดให้คนในครอบครัว บุตร หลาน และเครื อญาติ โดยการสอน เป็น การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ ควร
การ ฝึ กให้ลงมือทําควบคู่กนั ไปกับตนจนเกิดทักษะ
เน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันให้มาก กว่าการ
2.ถ่ายทอดให้ คนทํางานในฟาร์ม เช่น ลูกจ้าง นักสัตวบาลประจําฟาร์ม เพื่อให้ ให้เกษตรกรเป็ นผูร้ ับฟังเพียงอย่างเดียว
ทํางานแทนเกษตรกรได้
3.ถ่ายทอดให้คนสนใจทัว่ ไป ในฐานะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ จัดการอบรม ดูงาน
ให้กบั เกษตรกร นิสิต เป็ นฟาร์มทดลองให้กบั นักวิจยั และ การเป็ นเกษตรกร
วิทยากร เมื่อได้รับเชิญ
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ตารางที่20 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
12.บทบาทของ
เกษตรกร

ข้อค้นพบจากการศึกษา
ในกระบวนการจัดการความรู ้ จะพบว่า เกษตรกร 1 คน สามารถ อยู่
ในสถานะ เป็ นผูค้ น้ ต้องการความรู ้ ผูแ้ ลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เป็ นผูส้ ร้าง
ความรู ้ และ ผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ได้

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การจัด ทํา แนวทางส่ ง เสริมกระบวนการจัด การความรู ้ ควรให้
เกษตรกรตระหนัก ว่า ตนเองมีความรู ้และประสบการณ์สามารถเป็ น
ผูใ้ ห้ ค วามรู ้ กับ บุ ค คลอื่ น ประสบการณ์ ข องตนมี คุ ณ ค่ า ที่ นํา มา
แลกเปลี่ ย นกับ บุ ค คลอื่ น ได้ ซึ่ งจะทั้ง ตนเอง และคนอื่ น จะได้
ประโยชน์ร่วมกัน
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381
ตารางที่ 21 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน
ประเด็น
ข้อค้นพบจากการศึกษา
1.กระบวนการจัดการ
กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ มีลกั ษณะที่เกิดขึ้น
ความรู ้ของกลุ่มสมาชิก ภายใต้การดูแลของสหกรณ์ที่ เป็ นส่ วนสนับสนุนส่ วนให้เกิดการเรี ยนรู ้
ของสมาชิก มีการเรี ยนรู ้ตามแผนงานและกิจกรรม ตั้งแต่ก่อนการสมัครเป็ น
สมาชิก และเมื่อเป็ นสมาชิกเรี ยบร้อยแล้ว
2.การมีจุดมุ่งหมายใน
จุดมุ่งหมาย ในการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสมาชิก จะมาจาก 2 ส่ วน คือ
การเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
1.ก่อนเป็ นสมาชิก จุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้มาจากความต้องการเฉพาะ
สมาชิก
ของตนเอง คือ เมื่อเกิดความสนใจในการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ การ
เรี ยนรู ้จึงเป็ นไปเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าเป็ นสมาชิก
2.เมื่อเป็ นสมาชิกแล้ว จุดมุ่งหมาย ในการเรี ยนรู ้ของกลุ่มเกษตรกร มา
จาก 1) ตามความต้องการส่ วนบุคคลของสมาชิก ที่มาจากเหตุผลของแต่
บุคคล เช่น ต้องการลดต้นทุนการเลี้ยงของตนเอง 2) ตามความต้องการ
ของสหกรณ์ ที่มาจาก นโยบาย หรื อ กิจกรรมที่สหกรณ์กาํ หนดขึ้น และเห็น
ถึงประโยชน์และความจําเป็ นกับสมาชิกของสหกรณ์ เช่น การจัดอบรม
สัมมนาเรื่ องมาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อ

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
ในการจัดทําแผนงานและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สหกรณ์
ดําเนินการอยู่ ควรให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติการ
เรี ยนรู ้ของเกษตรกร และเอื้อให้เกิดการสร้างกระบวนการ
จัดการความรู ้ เกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ควรทราบถึง จุดมุ่งหมาย ความต้องการของ
สมาชิก อาจมีการพูดคุยไม่เป็ นทางการ หรื อ มีการสํารวจ
และนําข้อมูลมาพิจารณาร่ วมกับ ทิศทางหรื อนโยบายการใน
การส่ งเสริ มสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อกําหนดแนวทาง แผนงาน
และกิจกรรม ให้สอดคล้องกัน หรื อใกล้เคียงกับความต้องการ
ของทั้งหน่วยงาน และสมาชิก
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3.ความรู ้

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การกําหนดประเด็นความรู ้ นอกจากให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการเลี้ยงโคขุนของสหกรณ์แล้ว ควรพิจารณา
ถึงความรู ้ในทางปฏิบตั ิของสมาชิกที่ได้ผลดีสามารถ
นํามาเผยแพร่ บอกต่อได้

เนื้อหาความรู ้ที่สหกรณ์ควรนําไปพิจารณาในการ
วางแนวทาง แผน หรื อ กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริ มสมาชิก
สหกรณ์ฯโพนยางคํา ได้แก่
1.ประเด็นด้านการตลาด
เนื้อโคคุณภาพทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ
2.การพัฒนากระบวนการเลี้ยงและการจัดการเพื่อ
เพิ่มคุณภาพไขมันแทรกในเนื้อโค
3.การส่ งเสริ มสมาชิกในการเลี้ยงแม่พนั ธ์โคและ
การพัฒนาสายพันธุ์
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ความรู ้ที่กลุ่มเกษตรกรได้รับจะมี 2 ประเด็นหลักคือ
1. ข้อกําหนด กฎระเบียบของสมาชิก และ ความรู ้ที่เกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยง
โคขุน และวิธีการจัดการฟาร์มที่เป็ นไปมาตรมาตรฐานข้อกําหนดการเลี้ยง
ของสหกรณ์
2. ความรู ้ที่ใช้ในการปฏิบตั ิจริ งของกลุ่มเกษตรกร มีการปรับวิธีการเลี้ยงโค
ขุนร่ วมกับความรู ้เดิม หรื อ ความรู ้ที่คน้ หามาได้ของตนให้เหมาะสมกับบริ บท
เฉพาะของแต่ละคน
4.ความรู ้ที่กลุ่มสมาชิก
1. ต้องการให้สหกรณ์ในฐานะตลาดรับซื้อเนื้อโคขุน พัฒนาและขยายตลาด
สหกรณ์ฯโพนยางคํา เนื้อโคขุนของสหกรณ์ให้ไปสู่ ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้มากยิง่ ขึ้น
ต้องการ
2.ต้องการให้มีหน่วยงานวิชาการ หรื อสถาบันการศึกษาใด ที่เกี่ยวข้อง เข้ามา
ส่ งเสริ มพัฒนากระบวนการเลี้ยง ให้ได้วิธีการเลี้ยงโคขุนให้มีคุณภาพไขมันแทรก
เนื้อดียงิ่ ขึ้น
3.ต้องการให้สหกรณ์ส่งเสริ มให้เกษตรกรตื่นตัวเห็นความสําคัญ และรู ้จกั การ
เลี้ยงแบบเพื่อพัฒนาสายพันธุ์โคให้ดีข้ ึน ควบคู่ไปด้วย แม้วา่ ในการพัฒนาสาย
พันธุ์เกษตรกรทราบดีวา่ ต้องใช้ระยะเวลา แต่คาดว่าจะส่ งผลดีต่ออาชีพการเลี้ยงโค
ขุนในคนรุ่ นต่อไป รวมถึง ควรมีแนวทางเพิ่มแรงจูงใจการเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์ให้มาก
ขึ้น เป็ นการช่วยในการผลิตโคต้นนํ้าให้ได้คุณภาพเพื่อเพียงพอต่อการขุนสู่ ตลาด
ต่อไป
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ประเด็น
5.ความรู ้ที่กลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์
หนองสู งต้องการ

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
เนื้อหาความรู ้ที่สหกรณ์ควรนําไปพิจารณาในการวางแนวทาง
แผน หรื อ กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสมาชิสหกรณ์ฯหนองสู ง ได้แก่
1.การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบที่ประสบ
ความสําเร็ จ
2.การคํานวณต้นทุนการเลี้ยง และราคาตลาด ผลตอบแทนใน
การเลี้ยงโคขุน
เนื้อหาความรู ้ที่สหกรณ์ควรนําไปพิจารณาในการวางแนวทาง
แผน หรื อ กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสมาชิสหกรณ์โคเนื้อฯ กําแพงแสน
ได้แก่
1.วิธีการผสมเทียม และการฝึกปฏิบตั ิ
2.การเลือกใช้ยา และวิธีการฉี ดยาโคเมื่อเจ็บป่ วย
3.อาหารและระบบจัดการฟาร์มสมัยใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนใน
การเลี้ยงโคแม่พนั ธุ์และการเลี้ยงโคขุน
4.การจัดศึกษาดูงานฟาร์มที่ประสบความสําเร็ จ
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1.ต้องการให้สหกรณ์ มีการนําสมาชิกศึกษาดูงาน ฟาร์มต้นแบบ หรื อ ฟาร์ม
ตัวอย่างที่ประสบความสําเร็ จ เพื่อได้ทราบเทคนิควิธีการของเกษตรกรรายอื่นๆ
ที่ทาํ ให้กระบวนการเลี้ยงได้ผลดี
2.ต้องการให้สหกรณ์ ให้ความรู ้ ความเข้าใจ ในการคํานวณต้นทุนการเลี้ยง
และราคาตลาด ผลตอบแทนที่สมาชิกได้รับ เพื่อสร้างความเข้าใจ และรวมถึง
กระตุน้ ให้เห็นเป็ นแรงจูงใจให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนต่อไป
6.ความรู ้ที่กลุ่ม
1.ต้องการให้สหกรณ์จดั อบรม หรื อ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญมาสอน สาธิตรู ้เรื่ องการ
สมาชิกสหกรณ์โค ผสมเทียม วิธีการที่สามารถทําเองและได้เปอร์เซ็นต์การติดลูกสู ง เนื่องจาก
เนื้อกําแพงแสน
ตอนนี้สมาชิกหลายรายหันมาการเลี้ยงแม่พนั ธุ์เป็ นของตัวเอง เพื่อช่วยในการลด
ต้องการ
ต้นทุนการซื้อโคเข้าขุน
2.ต้องการความรู ้เรื่ องการเลือกใช้ยาและวิธีการฉี ดยาให้กบั โคในกรณี
เจ็บป่ วย
3.ต้องการความรู ้ที่เกี่ยวกับอาหารโค วัสดุดิบ สู ตรอาหารในการเลี้ยง
รวมถึงหากมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนําไปใช้ในระบบการจัดการฟาร์ม
ใช้ในการเลี้ยงแม่พนั ธุ์ การเลี้ยงขุน ที่จะเป็ นการลดต้นทุนการผลิต อยากให้
สหกรณ์จดั อบรม ให้กบั สมาชิก รวมถึงการจัดเยีย่ มชมฟาร์มผูเ้ ลี้ยงที่ประสบ
ความสําเร็ จในที่ต่างๆ
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7.การพัฒนาเกษตรกร
ของสหกรณ์สหกรณ์ฯ
โพนยางคํา

ข้อค้นพบจากการศึกษา

การพัฒนาเกษตรกรของสหกรณ์สหกรณ์ฯ โพนยางคํา ควรพิจารณา
เพิ่มเติม ดังนี้
1.ควรมีโอกาสให้เกษตรกรที่อยูใ่ นระดับดี ตามฐานข้อมูลที่มี มา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ พูดคุกบั สมาชิกคนอื่นๆ หรื อจัดเยีย่ มชมฟาร์มของผูท้ ี่
ได้ผลดี รวมถึงมีการนําข้อมูลมาพิจารณาร่ วมกันกับสหกรณ์อื่นๆ เพื่อ
สร้างโอกาสให้เกษตรกรที่มีผลการเลี้ยงที่ดีได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่าง
กัน
2.มีการการเสริ มแรงจูงใจให้กบั สมาชิก นอกจากพิจารณาสมาชิก
จากความสําเร็ จในกระบวนการเลี้ยงที่ได้ผลดีแล้ว ควรเสริ มแรงให้กบั
สมาชิกในด้านอื่นๆ เช่น การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสหกรณ์ หรื อ
การร่ วมมือในด้านอื่นๆ อาจเป็ นรางวัลประเภทบุคคล และประเภทกลุ่ม
สมาชิก เพื่อจูงใจ และกระตุน้ ประธานและสมาชิกแต่ละกลุ่ม ในการเข้า
ร่ วมกิจกรรม
3.การจัดกิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้สมาชิก ควรคํานึงถึงความ
พร้อมของสมาชิกในการเข้าร่ วมกิจกรรม เช่น ความใกล้ไกล ระยะทาง
ในการเดินทาง ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
4.ควรพัฒนาฟาร์มในพื้นที่ของสมาชิกให้เป็ นจุดเรี ยนรู้ เพื่อความ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู้ของสมาชิกในพื้นที่เดียวกัน และ เพื่อ
โอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
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1.สหกรณ์มีการจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกรในรายที่ได้คุณภาพซาก
ตั้งแต่ ระดับ 4 ถึง 5 ในเดือนต่างๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการหาทางพัฒนา
เกษตรกรรายอื่นๆ
2.มีการการเสริ มแรงจูงใจให้กบั สมาชิก คือ การมอบเงินรางวัล และ
การประกาศผลสมาชิกดีเด่นของสหกรณ์ในการประชุมสามัญประจําปี ของ
สหกรณ์
3.การสื่ อสาร กับกลุ่มสมาชิก เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม
หรื อโครงการต่างๆที่ทางสหกรณ์ หรื อหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น ใช้วธิ ีการ
ผ่านตัวแทนกลุ่ม คือ ประธานของแต่ละกลุ่มสมาชิก
4.การเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ของสมาชิกเกษตรกร ส่ วนใหญ่จะเป็ น
ลักษณะการส่ งตัวแทนเข้าร่ วมกิจกรรม เช่น ประธานกลุ่ม กรรมการกลุ่ม
ส่ วนสมาชิกคนอื่นๆ จะไม่เข้าร่ วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจัดเท่าใดนัก
ยกเว้นกิจกรรมที่สหกรณ์บงั คับให้สมาชิกต้องเข้าร่ วม สาเหตุ จาก สมาชิก
ไม่มีเวลา ไม่สะดวกเดินทางในกรณี ระยะทางไกลๆ เรื่ องของค่าใช้จ่าย
และ คิดว่ามีประธานกลุ่มเป็ นผูแ้ ทนเข้าร่ วมอยูแ่ ล้ว
5.สหกรณ์ตอ้ งการให้เกิดกิจกรรมในลักษณะการเรี ยนรู้ร่วมกันได้ใน
พื้นที่ เช่น การพัฒนา เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในพื้นที่ การรวมกลุ่มทําโครงการ
เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอรับการสนับสนุน และการติดต่อ
ประสาน

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
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ตารางที่ 21 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
8.การพัฒนาเกษตรกร
ของสหกรณ์ปศุสตั ว์
หนองสู ง

ข้อค้นพบจากการศึกษา
1.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นมา ยังขาดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กนั อย่างมีประสิ ทธิภาพระหว่างสมาชิกเกษตรกรด้วยกัน
เอง เกษตรกรขาดทักษะการถ่ายทอด การอธิบายสื่ อความให้กบั
เพื่อนสมาชิก
2.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบอื่นๆให้กบั สมาชิกของ
สหกรณ์ในปัจจุบนั ไม่บ่อยมากนักทั้งนี้ ด้วยข้อจํากัดด้านเวลา
งบประมาณ และ ความพร้อมของทางสหกรณ์ คือ ความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ และ ตัวเกษตรกรเอง
3. การพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงโคขุนของสมาชิกให้
เพิม่ ขึ้น
จะเป็ นส่ วนหนึ่งของเป้ าหมายการพัฒนาให้ได้เนื้อ
คุณภาพออกสู่ ตลาด
4. การเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่ของสมาชิกเป็ นลักษณะรายบุคคล
ขาดการรวมกลุ่มกันเพื่อการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่อง

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การพัฒนาเกษตรกรของสหกรณ์ฯ หนองสู ง ควรพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
1.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั สมาชิกควร เพิ่มโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม ทั้งแบบในกลุ่มของสมาชิกเอง ที่แบ่ง
ตามเกณฑ์ของสหกรณ์ และ ระหว่างกลุ่มสมาชิกด้วยกัน เพื่อส่ งเสริ มให้
เกิดเครื อข่ายเพื่อนสมาชิกและความสัมพันธ์อนั ดี
2.ควรจัดกิจกรรมที่เพิ่มโอกาสในการฝึกทักษะด้านการสื่ อสาร การ
ถ่ายทอดให้กบั สมาชิก เช่น การอบรม หรื อ การกําหนดบทบาทให้เป็ นผู ้
อธิบาย บอกเล่าความรู ้ กับเพื่อนสมาชิก หรื อ ผูส้ นใจที่มาเยีย่ มชมฟาร์ม
ต้นแบบของสหกรณ์
3.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของสมาชิก สหกรณ์ควรมีเครื อข่ายเข้า
มาร่ วมในการดําเนินงาน เช่น หน่วยงานภายนอก หรื อ ให้สมาชิกเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการจัดกิจกรรม เพื่อลดข้อด้านเวลา งบประมาณ และ ความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่
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ตารางที่ 21 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
9.การพัฒนาเกษตรกร
ของสหกรณ์สหกรณ์
โคเนื้อกําแพงแสน

ข้อค้นพบจากการศึกษา
1.สหกรณ์ ต ้ อ งการสร้ า งโอกาสให้ ส มาชิกที่ ป ระสบ
ความสําเร็ จได้มีส่วนเป็ นผูถ้ ่ ายทอดประสบการณ์ ให้กับเพื่อน
สมาชิ ก อย่า ง การเพิ่ ม โอกาส การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า ง
สมาชิ กที่ประสบความสําเร็ จกับเพื่อนสมาชิ กในพื้นที่ใกล้เคียง
กัน
2.ต้อ งการพัฒ นาการสื่ อ สารให้ ส มาชิ ก ได้เ ข้า ถึ ง ความรู ้
ข้อมูลข่าวสาร อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึ ง โดยเฉพาะข้อมูลที่ เป็ น
ประโยชน์โดยตรงกับสมาชิก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ ป็นระยะๆ
เช่ น เกี่ ยวกับราคาปั จ จัยด้านการเลี้ ยง เช่ น อาหารโค ราคาแม่
พันธุ์ เป็ นต้น

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การพัฒนาเกษตรกรของสหกรณ์โคเนื้อ กําแพงแสน ควรพิจารณา
เพิ่มเติม ดังนี้
1.ควรเปิ ดโอกาสให้ส มาชิ ก ที่ ป ระสบความสํา เร็ จ ได้มี ส่ ว นเป็ นผู ้
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ ห้กับเพื่ อ นสมาชิ ก เช่ น จัด วงสนทนา จัด เวที
แลกเปลี่ยนความรู ้ หรื อ พาไปดูฟาร์ มที่ทาํ จริ งในพื้นที่ และ ในเวลา ที่
สมาชิกสามารถเดินทางเข้าร่ วมได้สะดวก
2.การพัฒนาการสื่ อสารให้สมาชิ กได้เข้าถึงความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร
ควรมี ช่ อ งทางที่ ห ลากหมาย นอกจากการส่ ง จดหมายข่ า ว เช่ น การ
โทรศัพท์โดยตรง การใช้ Social network มามีส่วนช่วย เช่น โปรแกรม
Line face book ของกลุ่มสมาชิก และ การเผยแพร่ ขอ้ มูลทาง website ของ
สหกรณ์ ซึ่ งการเข้าถึงข้อมูลจะเป็นไปตามความพร้อมของสมาชิกแต่ละ
คน
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ตารางที่ 21 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
ข้อค้นพบจากการศึกษา
10.การค้นหาความรู ้ของ
เกษตรกรส่ วนใหญ่จะมีการสอบถามหาข้อมูลจากเพื่อนเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์
ที่รู้จกั ก่อนเบื้องต้น และ
เมื่อมีการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มจากสหกรณ์
เกษตรกรต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ กฎระเบียบข้อกําหนดการเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์ และ ความรู ้ที่เกี่ยวกับวิธีในการเลี้ยงโคขุนให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานของสหกรณ์
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ และเนื้อหาเป็ นไปตามที่
สหกรณ์กาํ หนด ได้แก่ การเรี ยนรู ้ผา่ นคู่มือการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ การเข้า
ศึกษาฟาร์มตัวอย่าง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา
11.การเปิ ดรับความรู ้ใน
เมื่อเป็ นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับการติดตามส่ งเสริ ม
ฐานะสมาชิกสหกรณ์ ความรู ้ ทั้งแบบเป็ นทางการ คือสหกรณ์จดั กิจกรรมให้กบั สมาชิก เช่น การ
จัดประชุมประจําปี การจัดอบรม การออกเยีย่ มสมาชิก มีท้ งั แบบกิจกรรมที่
กําหนดสมาชิกต้องเข้าร่ วม เช่น การอบรมให้กบั สมาชิกใหม่ การประชุม
สมาชิกประจําปี และ กิจกรรมที่เป็ นทางเลือกให้กบั สมาชิกตามความสนใจ
เช่น การมีโครงการอบรมที่จดั ขึ้นโดยปศุสตั ว์จงั หวัด การเปิ ดรับข่าวสาร
ความรู ้ของสมาชิก จะมาจาก การรับจดหมายข่าว การบอกต่อของประธาน
กลุ่ม จากได้รับข่าวจาก รายการวิทยุ วารสาร หรื อ สื่ อทางอินเตอร์เน็ต

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การพัฒนาเกษตรกรของสหกรณ์โคเนื้อ กําแพงแสน ควร
พิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
1.ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารความรู ้
ของ สหกรณ์ ผลงานของสมาชิกสหกรณ์ เช่น การใช้สื่อใน
ชุมชนที่มี เพื่อให้ผสู ้ นใจทัว่ ไปเข้าถึงข้อมูลได้
2.ส่ งเสริ มให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อทัว่ ไปเข้าเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้มีโอกาสในการเรี ยนรู ้ในกิจกรรมต่างๆ
ที่สหกรณ์ดาํ เนินการ
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ตารางที่ 21 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
12.การนําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์

ข้อค้นพบจากการศึกษา
ความรู ้ที่สมาชิกนําไปสู่ การปฏิบตั ิ จะเป็ นการ
ผสมผสานความรู ้ที่เป็ นหลักวิชาการที่เรี ยนรู ้จากสหกรณ์ ปรับ
ร่ วมกับ ความรู ้ตามประสบการณ์ของตนเองที่มีมา หรื อหามาเพิ่ม
เกษตรกรจะนําข้อมูล หรื อความรู ้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบตั ิ และ
หรื อปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของตน

13.การจัดเก็บความรู ้

สมาชิกส่ วนใหญ่จะสะสมความรู ้เป็ นภูมิปัญญาใน
ตนเอง ามารถดึงออกมาผ่านการเล่าเรื่ องราว ขั้นตอนวิธีการต่างๆ
เรี ยบเรี ยงตามประสบการณ์ของแต่ละคน เป็ นความรู ้ในเชิงการ
นําไปใช้ปฏิบตั ิจริ ง และ การจดบันทึกของสมาชิก จะเพื่อการใช้
ประโยชน์เฉพาะของตนและครอบครัว
นอกจากนั้น ความรู ้ที่สะสมของเกษตรกร มีการถอด
ความรู ้เรี ยบเรี ยงจัดเก็บโดย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เช่น การจัดทํา
เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับความรู ้ เมื่อเห็นว่ามีสมาชิกที่การเลี้ยงที่ดี
ควรได้รับการเผยแพร่ ความรู ้สู่ สมาชิก และผูส้ นใจทัว่ ไป

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การพัฒนาเกษตรกรของสหกรณ์โคเนื้อ กําแพงแสน ควรพิจารณา
เพิ่มเติม ดังนี้
1.ควรเปิ ดโอกาสและสนับสนุนในการค้นหา การทดลองใหม่
ของสมาชิก เช่น สู ตรอาหารใหม่ โดยมีเจ้าหน้าสหกรณ์ หรื อ
นักวิชาการร่ วม เรี ยนรุ ้ และติดตามผลร่ วมกันกับสมาชิก
2.ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ระหว่างสมาชิก และกับ
เจ้าหน้าที่ และยกย่องเผยแพร่ วิธีการที่เกษตรกรค้นคว้า ทดลองด้วย
ตนเองจนได้ผลดี
การพัฒนาเกษตรกรของสหกรณ์โคเนื้อ กําแพงแสน ควรพิจารณา
เพิ่มเติม ดังนี้
1.ควรมีการจัดเก็บ มีฐานข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลความรู ้ที่เป็ นระบบ ง่าย
ต่อการ สื บค้น และ เผยแพร่ ต่อ
2.รู ปแบบการจัดเก็บความรู ้ควรอยูใ่ นรู ปแบบที่เกษตรกร เรี ยนรู ้ซ้ าํ ได้
ง่าย ใช้ภาษา ภาพสื่ อที่เข้าใจง่าย
3.ควรมีจุดเรี ยนรู ้ท้ งั ที่สหกรณ์เอง และกระจายในพื้นที่ของสมาชิก เพื่อ
สะดวกในการเข้าถึงความรู ้
4.ควรมีการยกย่องสมาชิกที่เป็ นเจ้าของความรู ้ในโอกาสต่างๆ
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ตารางที่ 21 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
14.การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้

ข้อค้นพบจากการศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แบบที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ ระหว่างเพื่อนสมาชิก และ กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็ นการ
พูดคุยกัน ตามโอกาสต่างๆ เช่น การเยีย่ มเยียนเพื่อนสมาชิกของกลุ่ม
การประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ของสหกรณ์ การเข้าประชุมสหกรณ์
ประจําปี
และ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์
เดียวกัน เช่น เพื่อนเกษตรกรเลี้ยงโคจากที่อื่นๆ หรื อ กับเจ้าหน้าที่
นักวิชาการ นักวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การ มี
คณะบุคคลขอมาศึกษาดูงาน

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การพัฒนาเกษตรกรของสหกรณ์โคเนื้อ กําแพงแสน ควรพิจารณา
เพิ่มเติม ดังนี้
1.สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นในโอกาสต่างๆ
2.สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ระหว่างเครื อข่าย
สมาชิกสหกรณ์ท้ งั ในสหกรณ์เดียวกัน และระหว่างสหกรณ์อื่นๆ
3. เจ้าหน้าที่ควรมีส่วนกระตุน้ ให้สมาชิกมีพดู คุยในเชิงเปรี ยบเทียบ
ความรู ้ใหม่ๆกับความรู ้เดิมของตนเมื่อมีโอกาส
4.ให้เกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อ เช่น รายการ
บางช่วงในสื่ อท้องถิ่น
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ตารางที่ 21 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
ข้อค้นพบจากการศึกษา
15.การสร้างความรู ้ของ การสร้างความรู ้ของกลุ่มเกษตรกร เกิดจาก การนําความรู ้ที่
กลุ่มเกษตรกร
ได้ ไปปรึ กษาหารื อคนในครอบครัวแล้ว ทดลองลงมือทํา
ของแต่ละคน ไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันทดลองเลี้ยง โดย
เกษตรกรจะได้รับการติดตามดูแลจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มของ
สหกรณ์ ในลักษณะการลงพื้นที่เยีย่ มเยียนสมาชิก หรื อ
สมาชิกหากเกิดปัญหา ข้อสงสัย ก็สามารถแจ้งผ่านประธาน
กลุ่ม หรื อ ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้
1.ควรกระตุ ้น หรื อ หาโอกาสให้เ กษตรกรได้เ ล่ า เรื่ อ งราวการทดลองใน
กระบวนการเลี้ ยง เช่ น เทคนิ ค วิธีการ เครื่ อ งมื อ ขั้นตอนต่ างๆ ที่ ท าํ ด้ว ย
ตัวเอง ให้เพื่อนสมาชิ กได้ฟัง เช่ น กําหนดเป็ นกิจกรรมหนึ่ งในการประชุ ม
ประจําเดือน หรื อ การประชุมประจําปี ของสหกรณ์
2.ควรมีการจัดเก็บบันทึกในการทดลองเรี ยนรู ้ของสมาชิก เพื่อโอกาสนําไปสู่
การต่ อ ยอดความรู ้ หรื อ ข้อ ค้น พบใหม่ ๆ อาจทํา โดยประธานกลุ่ ม หรื อ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ โดยจดการบันทึกอย่างง่าย
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ตารางที่ 21 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
16.การใช้ความรู ้ของ
กลุ่มเกษตรกร

ข้อค้นพบจากการศึกษา
ความรู ้ของกลุ่มเกษตรกร ถูกใช้ไปใน 2 ลักษณะ คือ
1.เกษตรแต่ละคนจะนําความรู ้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการเลี้ยง และการจัดการฟาร์ม เป็ นไปตามแนวทางที่ได้
ทดลองลงมือทําแล้วเกิดการยอมรับว่า เป็ นไปได้สาํ หรับตนเองใน
การปฏิบตั ิ และเป็ นไปตามแนวทางที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์แนะนํา
2.เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะนําความรู ้ที่สมาชิกมีการปฏิบตั ิได้ผลดี
ไปใช้เผยแพร่ บอกต่อให้กบั สมาชิกของสหกรณ์ เพื่อการส่ งเสริ ม
พัฒนาประสิ ทธิภาพการเลี้ยงโคขุนให้กบั สมาชิก เช่น การให้เป็ น
ฟาร์มตัวอย่างให้สมาชิกมาเรี ยนรู ้ การเชิญเกษตรกรมาให้ความรู ้
กับเพื่อนสมาชิก หรื อ การบันทึกรวบรวมเป็ นเอกสารเผยแพร่
ความรู ้
รู ปแบบการใช้ความรู ้จึงเป็ นไปในลักษณะ แนวทางการนํา
ความรู ้มาหมุนเวียนส่ งเสริ มให้ความรู ้แก่สมาชิก และ รวมถึงการ
นําความรู ้ไปใช้เผยแพร่ สู่ บุคคลผูส้ นใจภายนอก

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้
1..ควรจัดทําฐานข้อมูลบันทึกความรู ้ตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของสมาชิก
เพื่อใช้เป็ นประโยชน์สําหรั บสมาชิ ก และ สําหรั บเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
สหกรณ์ในการเทียบเคียงความรู ้ เดิ มหรื อความรู ้ ตามหลักวิชาการกับ
ความรู ้ที่เกษตรกรนําไปปฏิบตั ิจริ ง
2.ควรส่ งเสริ มบทบาทการเป็นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ให้กบั สมาชิก เช่น การ
เชิ ญเข้าร่ วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ หรื อการจัดกิ จกรรมเรี ยนรู ้ ในพื้นที่ ที่
สมาชิกสะดวกในการเข้าร่ วมได้
3.ควรให้ ส มาชิกมี ค วามภู มิ ใ นในบทบาทการเป็ นผู ้ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ อาจมีการประกาศ ยกย่อง ชมเชย เช่ น การการประชุ ม
ประจําปี ของสหกรณ์
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ตารางที่ 21 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
17.การสะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลง

ข้อค้นพบจากการศึกษา
การนําความรู ้ไปใช้ของกลุ่มเกษตรกร ที่ทาํ ให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนในกระบวนการเลี้ยง มีการประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นว่ามีผลดี เกิดประสิ ทธิภาพเพียงใด โดย
ดูจากลัพธ์ที่ได้สะท้อนออกมาตามเกณฑ์ต่างๆที่สหกรณ์
กําหนด เช่น การบันทึกข้อมูลคุณภาพเกรดซากที่ได้ของ
เกษตรกรรายบุคคล ผลการประกวดเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน
ดีเด่นประจําปี ของสหกรณ์ การได้รับการยอมรับให้เป็ น
ฟาร์มตัวอย่าง สําหรับถ่ายทอดความรู ้ให้กบั เพื่อนสมาชิก
และผูส้ นใจทัว่ ไป

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้
1.นอกเหนื อจากการให้ เ กี ย รติ ร างวั ล ควรให้ เ กษตรกรผู ้ ที่ มี
กระบวนการเลี้ ยงหรื อการปฏิ บ ัติ ไ ด้ผ ลดี มี โ อกาสวิ เ คราะห์ หรือถอด
บทเรี ยนในสิ่ งที่ตนเองปฏิบตั ิได้ผลดีมา ว่าเกิดจากอะไร มีวิธีการอย่างไรบ้าง
โดยเจ้าหน้าที่ สหกรณ์เป็ นผูช้ ่ วยเกษตรสรุ ปประเด็นจดบันทึกสกัดความรู ้
หรื อ แนวทางนั้นๆออกมา
2.ควรให้เกษตรกรมีโอกาสแบ่งบันประสบการณ์กบั เพื่อนสมาชิก เช่น
การมอบหมายบทบาท ในการเป็ นเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ นในกลุ่ ม หรื อ ในพื้ น ที่
เดียวกัน ในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
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ตารางที่ 21 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
18.การจัดเก็บความรู ้
ของกลุ่มเกษตรกร

ข้อค้นพบจากการศึกษา
ความรู ้ของกลุ่มเกษตรกรถูกจัดเก็บใน 2 ลักษณะ คือ
1. สะสมเป็ นภูมิปัญญาในตัวสมาชิก รู ปแบบการจัดเก็บโดย
ส่ วนใหญ่ อยูใ่ นรู ปของความรู ้ที่ผนึกฝังในแต่ละบุคคลของ
เกษตรกร ดึงความรู ้ออกมาโดยผ่านการเล่าเรื่ องราว ขั้นตอน
วิธีการต่างๆ เรี ยบเรี ยงตามประสบการณ์ของแต่ละคน
2. การประมวลเรี ยบเรี ยงจัดเก็บเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ น
ความรู ้ที่อิงตามหลักวิชาการ ผ่านการกลัน่ กรองก่อนการ
เผยแพร่ ก่อนการจัดเก็บ โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็ นผูด้ าํ เนินการ
จัดเก็บ รวบรวม และ เผยแพร่ ตามกระบวนการที่สหกรณ์
กําหนด เช่น คู่มือการเลี้ยงโคขุนของสมาชิก เอกสารเผยแพร่ “
เรื่ องเล่าโคขุนหนองสู ง” ของสหกรณ์หนองสู ง แผ่นพับเผยแพร่
ความรู ้ของสหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน รายงานการประชุม
ประจําปี ข่าวสาร ที่เจ้าหน้าที่เผยแพร่ สมาชิกเมื่อมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ โปสเตอร์ เผยแพร่ ผลงานเกษตรกรดีเด่นประจําปี
ที่แจกในการจัดงานสัมมนาประจําปี และการนําข้อมูลความรู ้
ข่าวสารลงในสื่ ออิเล็กทรอนิค (website) ของทางสหกรณ์

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้
1. ควรมี ห น่ ว ยงาน หรื อเจ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ยรวบรวมภู มิ ปั ญ ญาของ
เกษตรกร
และ เพิ่ ม ช่ อ งทางการเผยแพร่ เช่ น การทํา ในรู ป ของวี ดิ ท ัศ น์ เอกสาร
เผยแพร่ ความรู ้ ที่มีภาพ การใช้ภาษาที่อ่าน และเข้าใจง่ายสําหรับเกษตรกร
2. ควรมีการสร้ างคลังความรู ้ ของสหกรณ์ ที่เกษตรกรหรื อผูส้ นใจ
เข้าถึงได้ความรู ้ได้ ง่าย เมื่อมาที่สหกรณ์ เช่น มีมุมความรู ้ของสหกรณ์
3. ควรส่ ง เสริ ม การมี ค ลัง ความรู ้ ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ชนของกลุ่ ม สมาชิ ก
เพื่อให้เกษตรกรหรื อผูส้ นใจเข้าถึงได้ความรู ้ได้ ง่ายยิ่งขึ้น ตามความพร้อม
ของแต่ละคน โดยไม่ตอ้ งเดิ นทางไปไกล และความรู ้ ควรต้องจัดเก็บใน
รู ปแบบที่เกษตรกรเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และเรี ยนรู ้ซ้ าํ ได้ตามความต้องการ
เช่ น เอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ความรู ้ หรื อ การใช้สื่อ เช่น การรวบรวม
ฟาร์มตัวอย่างจัดทําเป็ นวีดิทศั น์ความรู ้
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ตารางที่ 21 ข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู ้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน (ต่อ)
ประเด็น
19.การแลกเปลี่ยน
ความรู ้ของกลุ่ม
เกษตรกร

ข้อค้นพบจากการศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของกลุ่มเกษตรกร มี 2 ลักษณะ คือ
1.การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในกลุ่มสหกรณ์สงั กัดเดียวกัน
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ้ ระหว่าง เพื่อนเกษตรกรสมาชิก
ด้วยกัน และ ระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผ่าน
กิจกรรมทั้งที่เป็ นทางการ ที่สมาชิกได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุย เช่น
การประชุมรายเดือน รายปี กิจกรรมการสัมมนา และ ในวิถี
ชีวิตประจําวันทัว่ ไปไม่เป็ นทางการ เช่นการพบปะเยีย่ มเยียน
เพื่อนสมาชิกในแต่ละกลุ่มย่อย
2.การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ได้แก่
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสังกัด
สหกรณ์เดียวกัน เช่น เพื่อนเกษตรกรเลี้ยงโคจากที่อื่นๆ หรื อ กับ
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ผ่านกิจกรรม
แบบเป็ นทางการ เช่น การรับเชิญเข้าร่ วมสัมมนา การเยีย่ มชม
ฟาร์มตัวอย่างในจังหวัดอื่นๆ การมีบุคคล คณะบุคคลขอมา
ศึกษาดูงาน การมาใช้พ้นื ที่ศึกษาทําวิจยั ของนักวิชาการ อาจารย์
นิสิต จากสถาบันการศึกษาต่างๆ

ข้อพิจารณาในการจัดทําแนวทาง
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้
1. ควรให้ เ กษตรกรตระหนัก ว่ า ตนเองมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์
สามารถเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ กับบุคคลอื่น ประสบการณ์ของตนมีคุณค่าที่นาํ มา
แลกเปลี่ ย นกับบุ ค คลอื่ น ได้ ซึ่ ง จะทั้ง ตนเอง และคนอื่ น จะได้ป ระโยชน์
ร่ วมกัน
2.ควรให้เกษตรกรได้มีส่วนในการให้ขอ้ มูลผูส้ นใจสมัครสมาชิก หรื อ ผู ้
ที่ตอ้ งการข้อมูล เพื่อให้ผฟู ้ ังได้เข้าใจในการปฏิบตั ิจริ งของเพื่อนเกษตรกรใน
ฐานะสมาชิกของสหกรณ์
3.เมื่ อ เกษตรกรมี โ อกาสเข้า ร่วมกิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ กับ
บุคคลภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ควรเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรได้นาํ ข้อมูลความรู ้
กลับมาบอกเล่าแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันภายในกลุ่มสมาชิก
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3.2 ผลวิเคราะห์ แนวทางส่ งเสริมกระบวนการจัดการความรู้สําหรับเกษตรกร
ผู้เลีย้ งโคขุนคุณภาพสู ง
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนคุณภาพสู ง
เป็ นการวิเคราะห์โดยพิจารณาตามความสอดคล้องกับ ข้อควรพิจารณาที่ได้จากผลการศึกษา และ การ
ความสอดคล้องการส่ งเสริ มสําหรับเกษตรกรในระดับรายบุคคล และ ระดับกลุ่มสมาชิ กสหกรณ์ ซึ่ ง
เกษตรกรส่ วนใหญ่มีบทบาทเป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์ ดังนั้น แนวทางส่ งเสริ มที่หน่วยงานหรื อผูม้ ีควร
เกี่ ยวข้อง ควรมีการดําเนิ นงาน สามารถดําเนิ นการเชื่ อมโยงกันประโยชน์ให้เกิ ดขึ้นได้ ทั้งในระดับ
บุคคล และ ระดับกลุ่มสมาชิก
แนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้สําหรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนคุณภาพสู ง ที่ได้ มี
ทั้งหมด 6 แนวทางหลัก แต่ละแนวทางมีประเด็นย่อย และรายละเอียดวิธีการ ดังนี้
1.แนวทางเชิ งนโยบายของสหกรณ์ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรและสมาชิ ก ในการ
สร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ร่วมกัน โดยมีวิธีการ ดังนี้
การเตรียมความพร้ อมของเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ได้แก่
1. สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่ วมกันในการสร้างสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้และการจัดการ
ความรู ้ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสําคัญ เห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับ เจ้าหน้าที่เอง เช่น การ
พัฒนาความรู ้ของตนเอง ร่ วมไปกับ การพัฒนาความรู ้ของเกษตรกรสมาชิก
2. สร้างความเข้าใจในเชิงความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ให้กบั เจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าใจใน
กระบวนการ องค์ป ระกอบ และปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ ความสํา เร็ จ ของการจัด การความรู ้ โดยการจัด
กิจกรรมอบรม หรื อ การเชิญผูม้ ีความรู ้ และ ประสบการณ์ดา้ นการจัดการความรู ้ในบริ บทที่สอดคล้อง
กับการทํางานภาคเกษตร มาแลกให้ความรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เจ้าหน้าที่
3. กําหนดทิศทางการทํางานในสหกรณ์ กําหนดผูม้ ีส่วนร่ วมและมีบทบาท เช่น นักวิชาการ
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์
การเตรียมความพร้ อมการดําเนินงาน ได้แก่
1. ทบทวนการดําเนิ นงาน แผนงานกิจกรรมที่มีอยู่เดิม ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
ความรู ้ และ กิจกรรมที่ควรมีเพิ่มเติม
2. บรรจุกิจกรรมการจัดการความรู ้ ไว้ใน แผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของสหกรณ์ ที่ผ่านมา
แผนการการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้ของสหกรณ์มีในลักษณะ การอบรม การออกเยีย่ มสมาชิก การ
จัดประชุม ควรเพิ่มกิจกรรมที่เอื้อให้เกิ ดการจัดการความรู ้ ตัวอย่างเช่น กําหนดให้มีการถอดความรู ้
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สมาชิ ก และ การจัดสื่ อเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ ปีละ 1 เรื่ อง เนื่ องจากในแต่ละปี สหกรณ์ จะมีการ
ประกวดสมาชิกดีเด่นด้านการเลี้ยงโคอยูเ่ ป็ นประจํา
3) ทบทวนจัดสรรด้านงบประมาณ ระยะเวลา และการทํางาน ที่ไม่ทาํ ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องรู ้สึกว่า
เป็ นการเพิ่มภาระ จากงานประจําที่ดีอยู่
การเตรียมความพร้ อมสมาชิก ได้แก่
การสื่ อสารกับสมาชิก ให้เห็นประโยชน์ และเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ให้เข้ามีส่วนร่ วมการการ
จัดการความรู ้ เช่ น การจัดเวทีให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการเสนอ กําหนดเป้ าหมายประเด็นความรู ้ ที่
ต้องการ ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประเด็นความรู ้ ที่เป็ นเรื่ องที่เกษตรกรสนใจ แลละต้องการ จะทําให้
ดึงความสนใจและกระตุน้ ในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิ ก การให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการเสนอ
รู ปแบบกิจ และการจัดกิจกรรมที่สมาชิกต้องการ หรื อ เข้าถึงได้ เช่น การอบรมในพื้นที่ใดที่หนึ่ง เสนอ
สถานที่ เวลา การ เสนอแหล่งศึกษาดูงาน หรื อ รู ปแบบสื่ อ ช่องทางความรู ้ที่เกษตรกรต้องการได้รับ
หรื อเข้าถึงได้ของตนเอง
การเตรียมเสริมแรงจูงใจ ได้แก่
1. การเสริ มแรงจูงใจ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ และวัฒนธรรมการจัดการความรู ้ใน
สหกรณ์ ให้กับเจ้า หน้าที่ เช่ น การให้เ กี ย รติ รางวัลด้านการส่ งเสริ มความรู ้ สมาชิ ก การเป็ นผูแ้ ทน
สหกรณ์ในงาน กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค การระบุชื่อในสื่ อความรู ้ต่างๆที่มี
การจัดเก็บ
2. การเสริ มแรงจูงใจ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ และวัฒนธรรมการจัดการความรู ้ใน
สหกรณ์ ให้กับสมาชิ กสหกรณ์ เช่ น การให้เ กี ยรติ รางวัลสมาชิ ก ที่ มีการพัฒนาตนเอง รางวัลกลุ่ ม
สมาชิกที่มีการพัฒนาร่ วมกัน การเป็ นให้สมาชิกเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในงาน กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค การระบุชื่อในสื่ อความรู ้ต่างๆที่มีการจัดเก็บ
2.แนวทางส่ งเสริ มการค้ นหาความรู้ ของเกษตรกร เพื่อช่ วยให้เกษตรกรมี โอกาสถึ งแหล่ง
ความรู ้ต่างๆได้โดยง่าย โดยมีวิธีการ ดังนี้
1. สร้างเครื อข่ายร่ วมกับสื่ อมวลชนท้องถิ่น เช่น หนังสื อพิมพ์ สถานีวิทยุ ช่องรายการโทรทัศน์
ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ ข่าวสารความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนให้กบั เกษตรกร
เป็ นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ความรู ้สู่พ้นื ที่ของเกษตรกร
2. จัดทําคลังความรู ้ในพื้นที่ คือ ส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกษตรกร หรื อกลุ่มเกษตรในเขตพื้นที่
เดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน คัดเลือก จุดที่จะเป็ นคลังความรู ้ ให้เป็ นขุมทรัพย์ความรู ้ในพื้นที่ สําหรับเก็บ
ความรู ้ต่างๆที่เกี่ ยวกับการเลี้ยงโคเนื้ อโคขุน อาจเป็ นฟาร์ มของเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับในพื้นที่
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หรื อ เป็ นพื้นที่ส่วนใดส่ วนหนึ่งของชุมชน ที่จดั เก็บเอกสารเผยแพร่ ความรู ้ ติดประกาศ หรื อ ติดภาพชุด
ความรู ้ต่าง และรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้ และให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่ วมกัน
ดูแลคลังความรู ้
3. จัดทําคลังความรู ้ในสหกรณ์ คือ ดําเนินการจัดพื้นที่เพื่อเป็ นมุมความรู ้ ที่รวบรวมความรู ้ใน
รู ปแบบที่จดั เก็บได้ เช่น เอกสารคู่มือ แผ่นพับความรู ้ ควรมีการเปิ ดรับวารสารความรู ้ มีวิดิทศั น์รายการ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์การเลี้ยงโค เพื่อให้เกษตรกร สมาชิ ก หรื อ ผูส้ นใจทัว่ ไปแวะมาหาความรู ้
เบื้องต้นได้
4. นําเครื่ องมือด้าน Social Network มาเป็ นช่องทางการส่ งข้อมูลข่าวสารเพิ่ม เช่น การส่ ง
ข่าวสารทาง โปรแกรมLine การโฟสความรู ้ที่น่าสนใจทาง Face Book และทาง website ของสหกรณ์
นอกเหนื อ จากการส่ ง ข่ าวสาร รายเดื อ นให้กับ สมาชิ ก ซึ่ งยัง คงจํา เป็ นอยู่ เนื่ อ งจากมี สมาชิ ก เพีย ง
บางส่ วนที่ใช้ Social Network ดังกล่าว
5. สําการสํารวจภาพรวมของเกษตรกร และสมาชิ กสหกรณ์ในการเปิ ดรับข่าวสารความรู ้
เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ในการวางแผนหรื อ แนวทางเพิ่มช่องทางการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับแท้จริ งกับเกษตรกร
เช่น ประเภทของแหล่งข้อมูลช่วงเวลาที่เปิ ดรับแหล่งข้อมูล ความถี่ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
3.แนวทางส่ งเสริมการสร้ างความรู้ และการใช้ ประโยชน์ ความรู้ ของเกษตรกร เพื่อช่วยส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิธีการ
ดังนี้
1. สนับสนุนให้เกษตรกร เป็ น “นักวิจยั โคขุนท้องถิ่น” ทั้งแบบเกษตรกรรายบุคคล หรื อ ร่ วม
กลุ่มสมาชิกกัน เป็ น “ทีมนักวิจยั โคขุนท้องถิ่น” เนื่ องจากธรรมชาติของเกษตรกรมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
ทดลองของตนเองในครอบครัว ส่ วนใหญ่เป็ นการทดลองขนาดตัวอย่างกลุ่มเล็ก และ เป็ นการดูผลเชิง
เปรี ยบเทียบระหว่างความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์ดา้ นปศุสัตว์
ควรส่ งเสริ ม เช่ น การช่ วยสนับสนุ นด้านวัตถุดิบ แหล่งข้อมูล การมีเจ้าหน้าที่ติดตามเรี ยนรู ้ร่วมกับ
เกษตรกร และ สรุ ปผลที่ได้ร่วมกัน
2. สนับสนุนให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้า เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการวิจยั โครงการพัฒนาต่างๆ
ที่ มีหน่ วยงานจัดขึ้น เช่ น กรมปศุสัตว์ สถาบันการศึ กษา เพื่อให้เกษตรกรได้ทดลองเรี ยนรู ้ ร่วมกับ
นักวิชาการ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเกษตรกรคือ ต้องลองทําเองและเห็นผลกับตา
3. การยกย่องชมเชยเกษตรกร หรื อกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ที่มีการพัฒนาความรู ้ของตนเองได้
ผลสําเร็ จ เป็ น รางวัลเพิ่มเติม รวมถึงเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในครอบครัวให้มีส่วนร่ วมกับรางวัลที่ได้
เช่น การเชิญร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่าถึงผลสําเร็ จที่เกิดจากการใช้ความรู ้ที่ได้ทดลองทํามา
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4. นําความรู ้ที่เป็ นที่ตอ้ งการของเกษตรกรมาร่ วมพิจารณา หรื อนํามากําหนด เป้ าหมายในการ
จัด การความรู ้ เ พื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของเกษตรกร ซึ่ ง มี ป ระเด็ น ต่ า งๆ ซึ่ ง พบว่า มี 3
ประเด็นหลัก คื อ 1) ความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับด้านการตลาด เช่ น การคํานวณต้นทุนการเลี้ ยง ราคาตลาด
ผลตอบแทน รวมถึงขยายตลาดเนื้อโคขุนของสหกรณ์ให้ไปสู่ ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 2)ความรู ้
ที่เกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยง เช่น การผลิตและเลี้ยงโคต้นนํ้าให้ได้คุณภาพ การผสมเทียม การเลือกใช้ยาและ
วิธีการฉี ดยาให้กบั โคในกรณี เจ็บป่ วย การเลือกใช้วสั ดุดิบและสู ตรอาหารในการเลี้ยงโคขุน และการใช้
เทคโนโลยีในระบบการจัดการฟาร์ มเพื่อการเลี้ ยงแม่พนั ธุ์และการเลี้ ยงขุน และ 3) กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่
เกษตรกรต้องการ คือ ต้องการกิจกรรมศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเทคนิควิธีการเลี้ยงของเกษตรกรรายอื่นที่ประสบ
ความสําเร็ จ

4.แนวทางส่ งเสริมการจัดเก็บความรู้ ของเกษตรกร ความรู ้และประสบการณ์ของเกษตรกรแต่
ละบุคคลเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าเกิดจากการเรี ยนรู ้สะสมต่อเนื่องเป็ นเวลานาน การเก็บรักษาความรู ้ภูมิปัญหา
เหล่านี้ ไว้จึงเป็ นสิ่ งสําคัญ ความรู ้ ที่ถูกบันทึกจัดเก็บ ควรอยู่ในรู ปแบบที่เป็ นระบบ และง่ายต่อการ
เผยแพร่ ให้บุคคลอื่นได้เรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์ได้ แนวทางการจัดเก็บความรู ้มีวิธีการ ดังนี้
1. จัดทําฐานข้อมูล แบ่งออกเป็ นฐานข้อมูลเกษตรกร หรื อกลุ่มสมาชิกที่ได้รางวัลด้านการเลี้ยง
โคเนื้ อโคขุนและรางวัลต่างๆในรอบปี และ ฐานข้อมูลความรู ้ที่ได้จากการสกัดความรู ้จาก เกษตรกร
หรื อ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรางวัล จัดเป็ นระบบ ที่ง่ายต่อการสื บค้นสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อ การ
เชื่อมโรงข้อมูลกับสหกรณ์ หรื อหน่วยงานอื่นที่ตอ้ งการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์
2. จัดทําเรื่ องเล่าฉบับชาวบ้าน โดยทําการสํารวจรวบรวมเกร็ ดความรู ้ เทคนิ ควิธีของเกษตรกร
หรื อสมาชิ กสหกรณ์ ที่มีการทําแล้วได้ผลดี ในแต่ละรอบปี แล้วดําเนิ นการถอดความรู ้ออกมาเป็ น
ภาษาที่สื่อเข้าใจง่ าย อ่านง่าย เป็ นขั้นตอน เห็ นภาพ ประกอบที่ชัดเจน อาจทําใน วิดีทศั น์ เอกสาร
โปสเตอร์ หรื อ แผ่นพับเผยแพร่ ความรู ้ให้ผสู ้ นใจทัว่ ไปได้
3. นําความรู ้ท่ีจดั เก็บจัดไปเผยแพร่ ในคลังความรู ้ในพื้นที่ และ คลังความรู ้ในสหกรณ์ เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ รวมถึงควรเผยแพร่ ให้กบั เครื อข่ายสหกรณ์ดา้ นการเลี้ยงโคให้ได้ความรู ้ร่วมกัน ซึ่ งอาจ
เกิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ต่างพื้นที่ได้นาํ ไปปรับลองทํา เกิดการขยายความรู ้ออกไปได้อีก
4. อบรมเจ้าหน้าที่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้มีทกั ษะสื่ อสารเพื่อการจัดเก็บข้อมูล เช่น ทักษะ
การถาม การจับประเด็น การสรุ ปประเด็น หรื อ การจดบันทึก เพื่อช่วยให้การถอดความรู ้จากเกษตรกร
มีประสิ ทธิภาพ
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5. แนวทางส่ งเสริมการถ่ ายทอดความรู้ ของเกษตรกร ความรู ้และประสบการณ์ของเกษตรกร
โดยเฉพาะบุคคลที่ได้รับการยอมรั บว่ามีกระบวนการเลี้ยงที่ดี มีผลสําเร็ จในด้านอาชี พการเลี้ยงโค
มักจะได้รับการยกย่องในฐานะ เป็ นเกษตรกรตัวอย่าง เป็ นต้นแบบ และกลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในพื้นที่
ทําให้เกษตรกรเหล่านี้ มีบทบาทการเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ให้กบั บุคคลที่สนใจ แนวทางการส่ งเสริ มการ
ถ่ายทอดความรู ้ของเกษตรกร มีวิธีการ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมเสริ มทักษะด้านการสื่ อสารเชิงการถ่ายทอดความรู ้ ให้กบั เกษตรกร เช่น อธิบาย
การลําดับขั้นตอน การสรุ ปประเด็น เช่ น การจัดอบรม จัดกิ จกรรมจําลองให้เกษตรกรลองถ่ายทอด
ความรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
2. พัฒนาให้มีจุดถ่ายทอดความรู ้ในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึง
ความรู ้ได้ โดยไม่ตอ้ งเดินทางไกล เช่น การคัดเลือกฟาร์มเกษตรกรให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ การสนับสนุ น
ด้านสื่ อ และงบประมาณเพื่อช่ วยเกษตรกรเจ้าของแหล่งเรี ยนรู ้ เมื่อมีการจัดกิ จกรรมถ่ายทอดความรู ้
ต่างๆ เช่น การจัดอบรม การรับคณะศึกษาดูงาน และ พัฒนายกระดับจุดถ่ายทอดความรู ้ในพื้นที่ ให้
เกิดเป็ น “ เครื อข่ายโรงเรี ยนผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อโคขุน”
3. เพิ่มช่ องทางการถ่ายทอดความรู ้ของเกษตรกร เช่ น การเชิ ญเกษตรกรร่ วมรายการทาง
สื่ อมวลชนท้องถิ่น เช่น สถานีวิทยุ ช่องรายการโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น
4. ยกย่องเกษตรกรและขึ้นทะเบียนให้เป็ น วิทยากรเกษตรกร เป็ นปราชญ์ชาวบ้านด้านการ
เลี้ยงโคเนื้อโคขุน เก็บเป็ นฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. แนวทางส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของเกษตรกร ความรู ้ และประสบการณ์ ของ
เกษตรกรแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน เมื่อมีการนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน จะทําให้มีโอกาสเกิดการขยาย
ต่อยอดความรู ้ และ เกิดการไหลและหมุนเวียนความรู ้จากบุคคลสู่ บุคคลและกลุ่มสมาชิก แนวทางการ
ส่ งเสริ มการการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของเกษตรกร มีวิธีการ ดังนี้
1. ควรกระตุน้ เกษตรกรให้เห็นว่า ความรู ้และประสบการณ์ของตนเอง และของผูอ้ ื่นเป็ นสิ่ งมี
คุณค่า เกษตรกรเป็ นทั้งผูม้ ีสามารถแลกเปลี่ยนให้ประสบการณ์กบั ผูอ้ ื่นได้ และ เป็ นผูท้ ี่สามารถเรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ๆได้ตลอดชีวิต
2. เพิ่มเปิ ดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั มากขึ้น เช่น การเสริ มช่วงเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เป็ นช่วงหนึ่งในกิจกรรม ในงาน โครงการต่างๆ เช่น การจัดประชุมสมาชิก การจัดอบรม
หรื อ การจัดศึกษาดูงาน
3. การจัดกิจกรรมช่วงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดบรรยากาศให้สนุก ผ่อน
คลายเป็ นกันเอง อาจเป็ นการจัดกิ จกรรมความบันเทิง หรื อ งานรื่ นเริ งสอดแทรกกับการพูดคุยสาระ
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แบบสบายๆ และ กระตุน้ ให้เกษตรกรได้พดู คุยกันทัว่ ถึง และพูดคุยในแนวทางการเปรี ยบเทียบความรู ้
ใหม่ กับความรู ้เก่าที่มี และ การคิดต่อยอดขยายผลของตนเอง
4. กระตุน้ ให้เกษตรกรในพื้นที่เดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ช่วยเหลือ
กัน เมื่อเกิดปั ญหาเบื้องต้น ตามแนวทาง “เพื่อนช่วยเพื่อน” เนื่องจากการเดินทางไปมาหากันจะไม่ไกล
มากนัก
5. จัดกิจกรรมระหว่างเครื อข่ายสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน เช่น การจัดเยี่ยมชมสหกรณ์ การจัดประชุมสัญจรของเจ้าหน้าที่ และเสริ มกิจกรรมที่สมาชิ ก
สหกรณ์สามารถเดินทางไปร่ วมได้ เช่น การศึกษาดูงาน
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และ ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “กระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนคุณภาพสู ง ” เป็ นการ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ
ความรู ้ ข องเกษตรต้น แบบผู ้เ ลี้ ยงโคขุ น ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ และ 2) เพื่ อ หาแนวทางส่ ง เสริ ม
กระบวนการจัดการความรู ้ที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรเพื่อการเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. เกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบความสําเร็ จ จํานวน 5 ราย
2. กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จํานวน 10 ราย กลุ่ม
สมาชิก สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จํากัด สาขาปศุสตั ว์ จํานวน 9 ราย และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โค
เนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด จํานวน 9 ราย
3.ผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทนสหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จํานวน 1 ราย
ผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทนสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จํากัด สาขาปศุสตั ว์ จํานวน 2 ราย และ ผูบ้ ริ หารและ
ผูแ้ ทนสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด จํานวน 1 ราย
วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 7 ขั้นตอน เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู ้ของ
เกษตรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบความสําเร็ จ และ กระบวนการจัดการความรู ้ของสมาชิกสหกรณ์ผู ้
เลี้ยงโคขุน โดยรวบรวม ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ความรู ้และแนวปฏิบตั ิ กระบวนการ
องค์ประกอบ และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาวิเคราะห์เป็ นแนวทางตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
โดยมี ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที1่ การศึกษาเอกสาร เพือ่ รวบรวมความรู ้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดเป็ นกรอบ
แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู ้ และแนวทางในการดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ
ขั้นที2่ การลงภาคสนามเพือ่ สํ ารวจข้ อมูลเบือ้ งต้ น เป็ นการเข้าพบผูบ้ ริ หาร หรื อผูแ้ ทน
สหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ ง ได้แก่ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จังหวัดสกลนคร
สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสตั ว์ จังหวัดมุกดาหาร
และ สหกรณ์โคเนื้อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
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เบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรต้นแบบ การขอนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
และ ขอความร่ วมมือกับสหกรณ์ในการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์เพื่อเข้าร่ วมในการวิจยั
ขั้นที3่ การสร้ างเครื่องมือวิจัย เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ ึง
โครงสร้าง (semi-structured interview) เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโค
ขุน และ กรอบประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโค โดยพัฒนาข้อประเด็นคําถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร การวิจยั ที่ได้ทบทวน
จากการตรวจเอกสาร ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่ องมือวิจยั การ
พิจารณาความครอบคลุมสาระที่ตอ้ งการ ความตรงประเด็นในการถาม ความเหมาะสมด้านปริ มาณ การ
เรี ยงประเด็นคําถาม ภาษาที่ใช้ และการทดลองใช้เครื่ องมือวิจยั โดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ นําเครื่ องมือที่ได้
ปรับตามข้อแนะนํา ไปทดลองใช้ (Try-out) กับเกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลกั ษณะคล้ายกลุ่ม
ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่จงั หวัด สกลนคร ได้แก่ การสัมภาษณ์เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนบ้านโนนหอม
จํานวน 2 ราย และ การสนทนากลุ่มย่อยสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อฯโพนยางคํา จํานวน 3 ราย ก่อนการ
จัดทําเป็ นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์
ขั้นที4่ การดําเนินการวิจัย ผูว้ ิจยั มีการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 การลงภาคสนามครั้งที1่ เพือ่ พบผูบ้ ริ หาร หรื อผูแ้ ทนสหกรณ์ ทั้ง3 แห่ ง ได้แก่ สหกรณ์การ
เลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จังหวัดสกลนคร สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขา
ปศุสตั ว์ จังหวัดมุกดาหาร และ สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด
จังหวัดนครปฐม เพื่อการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป การดําเนินงานของสหกรณ์
บทบาทการส่ งเสริ มพัฒนาสมาชิก และขอคําแนะนําเบื้องต้นที่เกี่ยวกับเกษตรกรต้น และขอความ
ร่ วมมือในการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเข้าร่ วมในการจัดวงสนทนากลุ่ม ตามเกณฑ์ที่ผวู ้ ิจยั กําหนด
4.2 การลงภาคสนาม ครั้งที่ 2 เพือ่ สั มภาษณ์เกษตรกรต้ นแบบ
ผูว้ ิจยั ดําเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกษตรกรต้นแบบ จํานวน 5 ราย ที่ได้รับการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของผูว้ ิจยั กําหนด คือ เป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเป็ นเกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงโคขุน ของ
กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างช่วงปี 2545-2555
4.3 การลงภาคสนาม ครั้งที่ 3 เพือ่ จัดวงสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ผูว้ ิจยั จัดวงสนทนากลุ่ม (focus group) คือ กลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.
กลาง โพนยางคํา จํากัด จังหวัดสกลนคร จํานวน 10 ราย กลุ่มสมาชิ กสหกรณ์การเกษตรหนองสู ง
จํา กัด สาขาปศุ สั ต ว์ จัง หวัด มุ ก ดาหาร จํา นวน 9ราย และ
กลุ่ ม สมาชิ ก สหกรณ์ โ คเนื้ อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด จังหวัดนครปฐม จํานวน 9 ราย

403

ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานเชิ งปริ มาณของเกษตรกรต้นแบบ และ กลุ่มสมาชิ กสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน นํามา
การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้นื ฐานหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพของเกษตรกรต้นแบบ
และ กลุ่มสมาชิ กสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน ที่ได้จาก การสัมภาษณ์ และ การจัดวงสนทนากลุ่ม ทําการ
วิเคราะห์แบบอุปนัย หรื อ การตีความ การจําแนก ชนิดประเภทข้อมูล ที่จะนําไปสู่ขอ้ สรุ ป
ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์ แนวทางการส่ งเสริมกระบวนการจัดการความรู้
นําผลการศึกษาที่สรุ ปรวบรวม และวิเคราะห์ได้ มาจัดทําร่ างแนวทางการส่ งเสริ มกระบวนการ
จัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนคุณภาพสู ง และ เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ
ขั้นที่ 7 สรุ ปผลการวิจัย
เขียนสรุ ปผลการวิจยั ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทําเล่มวิจยั ฉบับสมบูรณ์
สรุ ปผลการวิจัย
1. กระบวนการจัดการความรู้ของเกษตรต้ นแบบผู้เลีย้ งโคขุนทีป่ ระสบความสํ าเร็จ
ผลการวิเคราะห์ ภาพรวมของกระบวนการจัดการความรู ้ที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร
ต้นแบบ ทั้ง 5 ราย พบว่า กระบวนการจัดการความรู ้ ที่เกิ ดขึ้ น มี ข้ นั ตอนต่ อเนื่ อง และ มี วิธีการที่
สอดคล้องกันในแต่ละบุคคล ที่มีจุดเริ่ มต้นจากการมีเป้ าหมายหรื อความต้องการเฉพาะบุคคล นําไปสู่
ขั้นตอน และวิธีการจัดการความรู ้ สรุ ปได้เป็ น 6 ขั้นตอน คือ ความต้องการความรู ้ของเกษตรกร การ
ค้นหาความรู ้ การสร้างความรู ้ การใช้ความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ และ การถ่ายทอดความรู ้ ดังนี้
1. ความต้ องการความรู้ ของเกษตรกร เกิดขึ้นเมื่อปั จจัยที่ส่งผลกระตุน้ ให้เกษตรกรเกิดความ
ต้องการข้อมูล ความรู ้ใหม่ๆ เพื่อนํามาปฏิบตั ิ แบ่งออกได้เป็ น ปั จจัยภายใน คือ สาเหตุจากเกษตรกร
และ ปั จจัยภายนอก คือ สภาวะหรื อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ปั จจัยภายใน หมายถึงความต้องของเกษตรกรโดยตรง ที่ทาํ ต้องการความรู ้ เพื่อนํามาสู่ การ
เปลี่ยนแปลงตนเองและครอบครั ว ซึ่ งพบว่าการเพิ่มรายได้ในครั วเรื อนเป็ นความต้องการหลักของ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ และ พบสาเหตุอื่นที่เป็ นความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น 1) การได้รับ
ผลกระทบทางลบจากการประกอบอาชี พเดิ มที่ ทาํ อยู่ เช่ น การเกิ ดปั ญหาด้านสุ ขภาพ การเกิ ดความ
เสี ยหายในการเพาะปลูกจากภัยธรรมชาติ 2) เมื่อเกษตรกรมีการสังเกตเห็นตัวอย่างที่น่าสนใจ เป็ นเหตุ
ให้เกษตรกรเกิดข้อสงสัย และนํามาสู่ การแสวงหาคําตอบได้ และ 3) ความต้องการความรู ้เพื่อการยก
มาตรฐานการเลี้ยงการทําฟาร์ม เพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ในรู ปแบบบริ ษทั
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ปั จจัยภายนอก หมายถึงความต้องการของเกษตรกรที่เกิดขึ้น เมื่อมีสภาวะหรื อเหตุการณ์ที่
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร เช่น เรื่ องของการตลาดและต้นทุนที่
เปลี่ยนแปลง การขาดแคลนแม่พนั ธุ์โค ราคาโคมีชีวิตและราคาอาหารโคเพิ่มสู งขึ้น วัตถุดิบอาหารวัว
ขาดแคลนในบางช่วงเวลา ปริ มาณความต้องการเนื้อโคคุณภาพไม่เพียงพอ เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ต้องการข้อมูล ความรู ้ใหม่ๆ เพื่อการปรับตัวของเกษตรกร ดังที่พบประเด็นความรู ้ ที่เกษตรกรต้องการ
เป็ นความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม และสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยง และ การเลี้ยงแม่
พันธุ์โคที่เกษตรกรเรี ยก “การเลี้ยงโคต้นนํ้า” เพื่อแก้ปัญหาโคขาดแคลน และมีราคาแพง
2. การค้ นหาความรู้
การค้นหาความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ พบว่า เกษตรกรมีแหล่งความรู ้ และ วิธีการที่ช่วยให้ได้
ข้อมูลความรู ้ ดังนี้
แหล่ งความรู้
แหล่ งความรู้ ประเภทบุคคล แบ่งเป็ น 1) ความรู ้ ที่จากคนในครอบครั วและเครื อญาติ ของ
เกษตรกรเอง เช่น เช่น บิดามารดา ภรรยา พี่นอ้ ง โดยการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ส่งต่อให้รุ่นลูก
รุ่ นหลานผ่านวิธีการสอนในลักษณะให้เรี ยนรู ้และลงมือทํา ทําควบคู่กนั ไปจนเกิดทักษะประสบการณ์
และ 2) ความรู ้ที่มาจากบุคคลทัว่ ไป เช่น เพื่อนเกษตรกร พ่อค้าวัว เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
นักวิชาการ อาจารย์ เป็ นบุคคลที่เกษตรกรเห็ นว่า สามารถพูดคุย ปรึ กษาหารื อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของเกษตรกรได้ และต้องอาศัยปัจจัยความไว้วางใจ การมีสายสัมพันธ์ส่วนบุคคลอันดีต่อ
กัน
ความรู ้จากแหล่งความรู ้ประเภทบุคคล ส่ วนใหญ่จะเป็ นความรู ้แบบภูมิปัญญา คือมีการปฏิบตั ิ
สื บต่อมาเป็ นประจํา เป็ นเทคนิ ควิธีการแบบชาวบ้าน ที่ทาํ ง่ายๆ มีหลักการง่าย และอาจมีเป็ นความรู ้
ตามหลักวิชาการที่นาํ มาร่ วมปฏิบตั ิ หรื อ ปรับใช้แล้วเห็นผลดี เป็ นประสบการณ์ตรงของผูท้ ี่บอกเล่า
ช่องทางหลักในการติดต่อกับแหล่งความรู ้ประเภทบุคคลบุคคล คือ การใช้โทรศัพท์ ซึ่งมีความ
สะดวก รวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่าย และพบว่า ปั จจุบนั มีการใช้ Social Network ได้แก่ โปรแกรม
คุย Line และ facebook
แหล่ งความรู้ ประเภทหน่ วยงาน เป็ นความรู ้ที่มาจากหน่ วยงานภาครัฐ เช่ น กรมปศุสัตว์ ปศุ
สัตว์จงั หวัด ที่มีบทบาทในการส่ งเสริ มพัฒนาอาชี พการเลี้ยงโคของเกษตรกร สหกรณ์ปศุสัตว์ ที่เป็ น
แหล่งรับซื้อ และผลิตเนื้อโคขุนภาพ หรื อ สถาบันการศึกษา ที่มีการเรี ยนการสอน การวิจยั เกี่ยวข้องกับ
สาขาปศุสตั ว์ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ
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ความรู ้ ที่ได้ ส่ วนใหญ่เป็ นความรู ้ ตามหลักวิชาการ ที่ตอ้ งการส่ งเสริ มเผยแพร่ ให้เกษตรกร
นําไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงความรู ้ในลักษณะที่มีเกษตรกรปฏิบตั ิแล้วได้ผลดีเป็ นที่ยอมรับของ
หน่วยงานต่างๆให้เป็ นตัวอย่างที่ควรเผยแพร่
แหล่งความรู้ ประเภทสื่ อ เป็ นความรู ้ที่เกษตรกรได้รับมาจากการเปิ ดรับสื่ อที่เกษตรกรมีความ
พร้อมและ เข้าถึง ส่ วนใหญ่ จะเป็ นประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ ตํารา วารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลี้ยงโคเนื้อโคขุน
วิธีการเรียนรู้ เกษตรกรมีวธิ ีการเรี ยนรู ้ ทั้งแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ที่มาจากการการฟัง การ
ซักถามพูดคุย กับบุคคล และการสังเกตสิ่ งเกิดขึ้นในวิถีชีวิต รวมถึงมีวิธีการเรี ยนรู ้ที่ตนเองสนใจและ
เข้าถึงได้ เช่น การอ่านหนังสื อ วารสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ ขณะเดียวกัน มีวิธีการเรี ยนรู ้ที่นาํ ตนเองไปเรี ยนรู ้
ร่ วมกับบุคคลอื่น เช่น การเข้าอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน หรื อร่ วมกิจกรรมที่มีหน่วยงานจัดขึ้นตาม
โอกาสต่างๆการเที่ยวชมงานวันเกษตรแห่ งชาติ งานนิทรรศการเผยแพร่ ความรู ้ การจัดการประกวดโค
หรื อ การศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง ความรู ้ที่เกษตรกรได้รับมา เกษตรแต่ละคนจะนํามาประมวลผล
พิจารณาตามความสนใจของแต่ละบุคคล ที่อาจมีโอกาสนําไปสู่การทดลองทําเกิดการสร้างความรู ้ของ
เกษตรกรต่อไป
3. การสร้ างความรู้
การสร้างความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ พบว่า มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกัน เริ่ มจากเมื่อได้ขอ้ มูล
ความรู ้มา เกษตรกรจะยังไม่เชื่ อและปฏิบตั ิตามในทันที จะนํามาคิดเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์เดิม
ของตนที่เคยทํามาก่อน โดยการปรึ กษาหารื อร่ วมกับคนในครอบครัว ดูความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ของตนเอง ดูความน่าสนใจ แล้วจึงทดลองปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะยอมรับ หรื อ
หากยังไม่เห็ นผลอาจมีการปรั บวิธีการตามสภาพความพร้อมตนเองแล้วลองทําซํ้า เมื่อเห็ นผลจึงจะ
ยอมรั บ กลายเป็ นความรู ้ ใ หม่ ข องตัว เอง นอกจากนั้น ในบางเหตุ ก ารณ์ จ าการลองถู ก ลองผิ ด ของ
เกษตรกรอาจมีการค้นพบความรู ้หรื อวิธีการปฏิบตั ิเกิดขึ้นโดยบังเอิญได้ การสร้างความรู ้ของเกษตรกร
ต้นแบบ มีข้ นั ตอน ดังนี้
การเปรียบเทียบข้ อมูลความรู้ทไี่ ด้ มากับความรู้เดิมทีต่ นมีอยู่
เมื่อเกษตรกรรับข้อมูลความรู ้ใหม่มา เกษตรกรจะยังไม่เชื่อในทันที จะมีการนํามาคุยหารื อกับ
คนในครอบครัว เพื่อนเกษตรกรรายอื่น หรื อเจ้าเหน้าที่ เพื่อดูความเป็ นไปได้ ความคุม้ ค่าที่จะปฏิบตั ิ
ตาม หากปรึ กษาพูดคุยแล้ว พบว่า เป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิได้ยาก หรื อ ไม่เหมาะสมกับบริ บทสภาพการเลี้ยง
ของตนเอง ก็ไม่นาํ มาปฏิบตั ิ แต่หากพบว่า เป็ นข้อมูลที่น่าสนใจ มีแนวโน้มจะปฏิบตั ิได้ เกษตรกรจะ
นําข้อมูล ความรู ้น้ นั ไปทดลองลงมือทํา

406

ทดลองทําด้ วยตนเองเพือ่ ดูผลทีไ่ ด้
เมื่อเกษตรกรตัดสิ นใจนําข้อมูลหรื อความรู ้ที่ได้รับมาทดลองทํา เกษตรกรจะทําการทดลองใน
ลักษณะเปรี ยบเทียบผลจากการปฏิบตั ิแนวใหม่ กับ การปฏิบตั ิแบบเดิมที่เคยทํามา อาจมีการปรับวิธีการ
ขั้นตอนเพื่อให้เหมาะสมในทางปฏิบตั ิของตน แล้วลองทําซํ้า เพื่อดูความยากง่ายในการจัดการ ความ
คุม้ ค่า ด้านเวลา เงินทุน กับผลลัพธ์ที่เกิดจึงจะตัดสิ นใจว่าจะนําความรู ้ใหม่น้ นั มาใช้หรื อไม่ และ
นอกจากการลองเรี ยนรู ้ทาํ ด้วยตัวเองกับคนในครอบครัวแล้ว พบว่า เกษตรกรมีชกั ชวนเพื่อนเกษตรกร
ผูส้ นใจ ทดลองความรู ้ใหม่ร่วมกันเป็ นกลุ่ม เพื่อสร้างการยอมรับร่ วมกัน
การพบความรู้โดยบังเอิญ
นอกจากนั้น เกษตรกรอาจมีการสร้างพบความรู ้โดยบังเอิญ เมื่อเกษตรกรอยูใ่ นสถานการณ์ที่
เกิดข้อสงสัย ต้องการแก้ปัญหา เกิดการสังเกตเห็น เทียบเคียงกับประสบการณ์เดิม ลองผิดลองถูกด้วย
ตนเอง จนเกิดเป็ นข้อค้นพบโดยบังเอิญของตนที่เป็ นผลดี เช่น การพบ ว่า กากถัว่ เหลืองก็เลี้ยงวัวได้
ของ เกษตรกรต้นแบบคนที่2 และ วิธีการจัดการวัวดุ วัวดื้อ ของ เกษตรกรต้นแบบคนที่3
4. การใช้ ความรู้
เกษตรกรต้นแบบมีการใช้ความรู ้โดยการนําหลักวิชาการมาปรับผสมตามความเหมาะสมกับ
บริ บทของตนเองจากประสบการณ์การเลี้ยงโดยตรง ที่ผ่านการสังเกต การทดลองปฏิบตั ิ เห็นผลด้วย
ตนเอง จะเชื่ อในความรู ้เชิงประจักษ์ของตนเหล่านั้นมากกว่าเชื่อวิชาการเพียงอย่างเดียว และ ความรู ้
เหล่านั้นจะถูกนํามาใช้ต่อเนื่ องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพของครอบครัว และด้านการยกระดับ
กระบวนการเลี้ยงโคและการจัดการฟาร์มของของตนเอง ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงอาชีพของครอบครัว พบว่า เกษตรกรกรต้นแบบเปลี่ยนจากครอบครัวดั้งเดิมมี
การเลี้ยงโคเนื้ อเพียงไม่กี่ตวั เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ มาเป็ นการเลี้ยงแบบระบบขุนยืนโรง และ
เรี ยนรู ้พฒั นาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ องจนการเลี้ยงโคขุนกลายเป็ นอาชีพหลักของครอบครัวเกษตรกร ที่
ทําควบคู่การทํานา ดังที่พบในเกษตรกรต้นแบบคนที่1 คนที่ 3 และเป็ นอาชีพหลักทําควบคู่กบั การทํา
สวนยางพารา และ ส่ วนปาล์มนํ้ามัน ดังที่พบในเกษตรกรต้นแบบคนที่3 และ การเลี้ยงโคขุนเป็ นอาชีพ
หลักเพียงอย่างเดียวของเกษตรกรต้นแบบคนที่2 และ คนที่4
การเปลี่ ย นแปลงยกระดับ กระบวนการเลี้ ย งและการจัด การฟาร์ ม ของของตนเอง พบว่ า
เกษตรกรกรต้นแบบมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยต้นเอง พัฒนากระบวนการเลี้ยงและการจัดการฟาร์ มอย่างต่อเนื่ อง
จนได้รับการยอมรับ กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนในพื้นที่ ได้แก่ การเป็ นโรงเรี ยน
ต้นแบบการเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยีย่ มของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 1 การเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้โคเนื้อโคขุนกลุ่ม
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เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคหนองแหนของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 2 และ การเป็ นฟาร์ มสาธิ ตการเลี้ยงสัตว์
ภายใต้ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลส้มป่ อยของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 3
แหล่งเรี ยนรู ้เหล่านี้ มีการใช้ความรู ้ที่ได้ปฏิบตั ิจริ งมากําหนดเป็ นกิจกรรม หรื อข้อมูลการเรี ยนรู ้ ให้กบั
สมาชิก หรื อผูส้ นใจที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้กระบวนการเลี้ยงโคขุนให้มีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนั้น ยังพบว่า เกษตรกรมีการนําความรู ้ไปใช้พฒั นาอย่างต่อเนื่ องในด้านการยกระดับ
การจัดการฟาร์ มที่มาตรฐานการเลี้ยงเป็ นระบบฟาร์ มขนาดใหญ่ และจัดตั้งเป็ นรู ปแบบบริ ษทั ได้แก่
การจัดตั้งบริ ษทั โคเนื้อครบวงจรในนาม “ฟาร์ มลุงเชาว์” ของเกษตรกรต้นแบบคนที่4 และ การจัดตั้ง
บริ ษทั “ฟาร์มชวนชื่น” ของเกษตรกรต้นแบบคนที่ 5
5. การจัดเก็บความรู้
ความรู ้ ของเกษตรกรต้นแบบนั้น พบว่า จะเป็ นความรู ้ ที่มาจากการเรี ยนรู ้ ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่ อง นับจากการเริ่ มต้นหาความรู ้เพื่อการเลี้ยงโคเนื้ อโคขุน สะสมประสบการณ์ทดลองถูกลองผิด
ทําซํ้า และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลายาวนานจนได้รับการยอมรับว่าประสบความสําเร็ จใน
อาชี พการเลี้ยงโคขุน ความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ จึงเป็ นความรู ้ท้ งั เก่าและใหม่ ที่มาจากการลองทํา
และการค้นพบโดยบังเอิญ หลอมรวมกันกลายเป็ นประสบการณ์ ดังนั้น การจัดเก็บความรู ้ของ
เกษตรกรโดยหลัก จึงเป็ นไปโดยธรรมชาติ คือ สะสมจดจําเป็ นภูมิปัญญาภายในตัวเอง สะท้อนให้เห็น
ได้จาก การเล่าเรื่ องราว ประสบการณ์บอกต่อ สอน หรื ออธิ บาย เกร็ ดความรู ้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้ อ
โคขุน ให้กบั ผูอ้ ื่นฟัง เป็ นขั้นตอน ได้อย่างชัดเจน
นอกจากนั้น ยังพบว่า เกษตรกรต้นแบบ มีการจัดเก็บความรู ้ในรู ปแบบ ที่ปรากฏเห็นเป็ นเชิง
ประจักษ์ คือการจดบันทึกข้อมูล การทําบัญชี ตัวเลข การวาดภาพ การเขียนอธิบาย การใช้โปรแกรม
เน้นให้อยูใ่ นให้เข้าใจง่ายดูง่าย เพื่อสอนถ่ายทอดให้คนในครอบครัว เจ้าหน้าที่คนงานในฟาร์ มได้ใช้
ข้อมูล รวมถึง มีการจัดเก็บความรู ้ เพื่อการเผยแพร่ ถ่ายทอดให้ผูท้ ี่สนใจ ในรู ปแบบต่างๆ เช่ นจัดทํา
เอกสารคู่มือ เอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ อธิบายให้ความรู ้ต่างๆ เช่น วิธีการเลี้ยง สู ตรอาหาร ติดไว้ใน
บริ เวณพื้นที่บา้ นของเกษตรกร มีโมเดลจําลองการดูลกั ษณะสายพันธุ์โคที่ดี
6. การถ่ ายทอดความรู้
การถ่ายทอดความรู ้ ของเกษตรกรต้นแบบ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ถ่ายทอดให้บุคคลใน
ครอบครัว และ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของตน และ การถ่ายทอดให้กบั บุคคลทัว่ ไป
ถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการประกอบอาชีพของตน หมายถึง
เกษตรกรต้นแบบมีการแบ่งบันความรู ้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กบั คนในครอบครัว เช่น ภรรยา บุตร
ญาติ พี่น้อง ที่ เป็ นคนที่ จะรั บช่ วงต่อการประกอบอาชี พจากตนในอนาคต และ ถ่ายทอดให้กบั คนที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของตนเอง เช่น พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ประจําฟาร์ ม เพื่อให้ทาํ งาน
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ได้อย่างถูกต้องและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ดังที่พบในเกษตรกรต้นแบบคนที่4 และ คนที่ 5 ลักษณะการ
ถ่ายทอด เกษตรกรจะใช้การอธิบาย บอกเล่า ให้ฝึกสังเกต และเรี ยนรู ้ดว้ ยการลองลงมือทําด้วยตนเอง
การถ่ายทอดให้กบั บุคคลทัว่ ไป หมายถึง เกษตรกรต้นแบบในฐานะผูม้ ีความรู ้มีประสบการณ์
และได้รับการยอมรับจากสังคมให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน จึงมีโอกาสการแบ่งบัน
ความรู ้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบั ผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป ซึ่งมีท้งั แบบ ไม่มีการกําหนดวัตถุประสงค์ และ
รู ปแบบกิจกรรมที่ชดั เจนแน่ชดั เป็ นการแบ่งบันถ่ายทอดตามวิถีชีวิต เช่น เมื่อมีเกษตรกรแวะเวียนมา
สอบถาม โทรศัพท์มาพูดคุย หรื อ สนทนากันในกลุ่มโปรแกรมLine หรื อ facebook
และ การถ่ายทอดความรู ้ แบบที่มีการกําหนดวัตถุประสงค์ รู ปแบบกิจกรรมที่ค่อนข้างชัดเจน
โดยการเข้าร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีท้ งั ที่ อยู่ในบทบาท เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์
บุคคลอื่น เช่ น การจัดอบรมระยะสั้น อบรมระยะยาว ให้กบั สมาชิ กกลุ่มผูเ้ ลี้ ยงโค การรับนักศึกษา
ฝึ กงานมาเรี ยนรู ้ประจําอยูท่ ี่ฟาร์มของเกษตรกร โดยตรง การรับกลุ่มศึกษาดูงานเยีย่ มชมฟาร์ ม หรื อการ
ได้รับเชิ ญเป็ นวิทยากร หรื อ รับเชิ ญเข้าร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ให้ขอ้ คิดเห็นข้อเสนอแนะ เช่น ได้รับ
เชิญร่ วมระดมความคิดเห็นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง การได้รับเลือกเป็ นฟาร์มตัวอย่างเข้าโครงการวิจยั ต่างๆ
ของนักวิชาการ ลักษณะการถ่ายทอด จะเป็ นการบอกเล่า ประสบการณ์ตรง ที่ได้จากการทําด้วยตัวเอง
และเห็นว่าได้ผลดี มีการบอกเล่าอธิยายในภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ
การถ่ายทอดความรู ้ท้ งั สองแบบนี้ จะเกิดขึ้น โดยอาศัยปั จจัยหลักคือ ความสัมพันธ์อนั ดี และ
การเปิ ดใจรับฟั งซึ่ งกันและกัน “open mind” ระหว่างบุคคล และ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเกษตรกร
กับหน่ วยงาน การยอมรับที่มีต่อเกษตรกรในบทบาทของผูท้ ี่มีประสบการณ์และความสําเร็ จในอาชีพ
และ ความพร้ อ มของเกษตรกรในการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ หรื อ เป็ นผูจ้ ัด กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น
ระยะเวลา สถานที่ ระยะทางการเดินทาง งบประมาณ ที่เอื้อต่อความพร้อมของเกษตรกร
2. ผลของกระบวนการจัดการความรู้ทเี่ กิดขึน้
1. ยกระดับการประกอบอาชี พการเลีย้ งโคขุนของครอบครั วให้ ดีขึน้ เกษตรกรต้นแบบมีการ
พัฒนากระบวนการเลี้ยงโคขุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ อง เห็นได้จากคุณภาพของผลผลิต เกรด
เนื้อโคขุนที่ได้ โดยเฉลี่ยอยู่ ที่ระดับ 3 คือ ระดับเนื้อคุณภาพดี มีกระบวนการเลี้ยงเป็ นไปตามมาตรฐาน
ของแหล่งรับซื้อคือสหกรณ์ที่เกษตรกรสังกัดสมาชิกอยู่
2. เกิดการสั่ งสมความรู้ และทักษะ โดยเป็ นความรู ้และทักษะในลักษณะที่เกษตรกรสามารถ
เรี ยกใช้ได้ทนั ที เช่น เมื่อมอง หรื อ สังเกต ก็จะสามารถเข้าใน ปรากฏการณ์ หรื อข้อมูลได้ ในลักษณะ
ของการเป็ นผูร้ ู ้ หรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ในเรื่ องของการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการขุน ตั้งแต่กระบวนการการซื้อ การ
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คัดเลื อกแม่ พ นั ธุ์การประเมิ นราคา การดู สายพันธุ์ กระบวนการจัดการฟาร์ ม การดู แลอาหาร และ
สุ ขอนามัย
3. เกิดคุณค่ าแห่ งตน แบ่งเป็ น ความภูมิใจในคุณค่าของตนเองที่เกิดจาก ความพยายามเรี ยนรู ้
ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง จนประสบความสําเร็ จในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ อโคขุน สังเกตได้
จากคําพูด ท่าทาง การแต่งกาย ดังตัวอย่าง เกษตรกรต้นแบบคนที่ 5 กล่าวว่า “บอกเลย ไปไหน งานไหน
ที่ เค้ าเชิ ญ เราใส่ ชุดคาวบอย คนอื่ นใส่ ก็ไม่ เหมือนเรา เรานี่ หล่ ะคาวบอยตัวจริ ง ของจริ งบุกเบิ กมา ไม่ ใช่ ใส่
เพราะแค่ ดูเท่ นะ แต่ เราภูมิใจ” และ ความภูมิใจในคุ ณค่าของตนเองที่ เกิ ดจาก คุณค่าที่บุคคลอื่นและ

สังคมมอบให้ เช่น การได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้าน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
เช่น การได้รับเชิญเข้าร่ วมประชุม ร่ วมหารื อแสดงความคิดเห็น การถูกเชิญเป็ นวิทยากร เป็ นกรรมการ
เป็ นที่ ป รึ ก ษา การได้รั บ เลื อ กเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ และการได้รั บ เกรี ย ติ ร างวัล ในระดับ จัง หวัด หรื อ
ระดับประเทศ และ ขณะเดียวกันเกิดความภูมิใจในการมองคุณค่าของตนเองที่สามารถเป็ นผูใ้ ห้ คือทํา
ประโยชน์ให้เกิ ดกับบุคคลอื่น ช่ วยเหลือถ่ายทอดความรู ้ทกั ษะ ให้กบั บุคคลอื่นอย่างต่อเนื่ องมาโดย
ตลอด ส่ งผลต่อความมัน่ ในในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
4. ความคงอยู่ของอาชี พ หมายถึง มีความภาคภูมิใจในอาชีพการเลี้ยงโคขุนที่สืบต่อมา และ
มัน่ ใจกับการยังคงประกอบอาชี พดังกล่าวในปั จจุ บนั ว่าสามารถเป็ นแหล่งรายได้ให้กบั ครอบครั ว
เกษตรกร ทั้งการเลี้ยงแบบอาชีพหลัก หรื อ การเลี้ยงแบบอาชีพเสริ ม ตัวอย่างเช่น สามารถมีรายได้ส่ง
บุตรหลานเรี ยนจนจบมหาวิทยาลัย การขยายกิจการจนเกิดเป็ นฟาร์มขนาดใหญ่ เช่น ฟาร์มลุงเชาว์ของ
เกษตรกรต้นแบบคนที่4 และฟาร์ มชวนชื่นของ เกษตรกรต้นแบบคนที่5 ที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่ อง
ส่ งต่อให้รุ่นลูกต่อไปได้
3. องค์ ประกอบ และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ จะพบว่า มีองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องที่
สําคัญส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ 1) บุคคล 2) กระบวนการ และ3) ความรู ้
1.บุคคล หมายถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทาํ ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ ในที่น้ ีหมายถึง
ตัวเกษตรกร จะเห็นได้วา่ ตัวเกษตรกรต้นแบบเองส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ักการเรี ยนรู ้การพัฒนาใน
การประกอบอาชี พการเลี้ ยงโคมาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนคือเพื่อการปรั บตัวในและ
สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้อยูร่ อด
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บุคคลที่เป็ นส่ วนสนับสนุน หมายถึง สมาชิกในครัวเรื อน เกษตรกรเพื่อนบ้าน ซึ่งในการได้รับ
ข้อมูลข่าว หรื อ ความรู ้ใหม่มา ส่ วนใหญ่เกษตรกรต้นแบบจะนําข้อมูลมาพูดคุย ปรึ กษาหารื อกันกับ
สมาชิกในครัวเรื อน เกษตรกรเพื่อนบ้านที่ไว้วางใจที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ช่วยให้เกิดความคิด การ
ตัดสิ นใจ เกิดการนําไปสู่ การทดลองปฏิบตั ิ เกิดการคิดร่ วมกันในการหาแนวทางหรื อการปรับวิธีการที่
เหมาะสม
บุคคลที่เอือ้ ให้ เกิดโอกาสการเรียนรู้ หมายถึง ผูท้ ี่มีส่วนหรื อ มีบทบาทในการเอื้อให้เกษตรกร
เกิ ดการเรี ยนรู ้ การรั บรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้ ประสบการณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ เช่ น เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ฯ ที่ เ กษตรกรเป็ นสมาชิ ก สั ง กัด อยู่ ปศุ สั ต ว์อ ํา เภอ ปศุ สั ต ว์จ ัง หวัด นั ก วิ ช าการ จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.กระบวนการ กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ เป็ นการแสวงหาความรู ้ของ
เกษตรกรเพื่อนําไปสู่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน คือเพื่อพัฒนากระบวนการเลี้ยงโคเนื้ อให้ได้
คุณภาพ มีกระบวนการสร้างและความรู ้ยกระดับความรู ้ ผ่านการทดลองปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง ลองผิดลอง
ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นประยุก ต์ก ารปฏิ บ ัติ จนกลายเป็ นความรู ้ ฝั ง ในตัว เกษตรกรอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด เป็ น
ประสบการณ์ ที่นาํ ไปสู่ ความชํานาญ และสามารถถ่ายทอดสอนต่อให้กับบุคคลอื่ น กระบวนการที่
เกิดขึ้นมี 6 ขั้นตอน ดังที่กล่าวข้างต้น
3. ความรู้ ความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ เป็ นความรู ้ในลักษณะที่นาํ หลักวิชาการมาประยุกต์ใช้
เป็ นความรู ้ที่มีการปฏิบตั ิ มีการผ่านการทดลองปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมกับบริ บทของตนเอง รวมถึงมี
การค้นเจอความรู ้ดว้ ยตนเองจากการทดลองแก้ปัญหา รวมถึงยังมีความต้องการความรู ้เพิ่มเติม ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นความรู ้ที่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ ม เช่น เรื่ องของ แม่พนั ธุ์ การคัดเลือกโคเข้าขุน การเตรี ยมโค
ก่อนการขุน โรงเรื อน อาหาร วิธีการขุน และ ความรู ้การเลี้ยงโคขุนให้มีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้น เช่นที่พบ
คือ การออกแบบรางอาหารให้สะดวก เหมาะสมกับพื้นที่ การเลี้ยงแม่พนั ธุ์โค การปรับปรุ งให้ได้สาย
พันธุ์โคที่เลี้ยงได้ระยะสั้นและโตเร็ ว การผสมเทียมแบบกําหนดเพศลูกวัวได้ และสู ตรอาหารที่ลด
ต้นทุนและหรื อเพิ่มคุณภาพเกรดเนื้ อ และ พบการ สร้างความรู ้โดยบังเอิญของ เกษตรกรต้นแบบ เช่น
เรื่ อง วิธีการจัดการวัวดื้อวัวดุ กากถัว่ เหลืองวัวก็ทานได้ วัคซีนปากเท้าเปื่ อยฉี ดได้ทนั ทีไม่ตอ้ งรอให้
ออกอาการหมด
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ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการจัดการความรู้
1.การเป็ นผู้รักการเรียนรู้ของเกษตรกร เกษตรกรต้นแบบทั้งหมดมีทศั นคติที่เหมือนกันคือ ให้
ความสํา คัญ กับ การเรี ย นรู ้ ห าความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทํา ให้ เ ข้า มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ต่างๆ เช่น การเข้าประชุม สัมมนา อบรม การศึกษาดูงาน รวมถึงการเป็ นผูเ้ ปิ ดรับที่จะ
เรี ยนรู ้ ลงมือทดลองในความรู ้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการอาชีพการลี้ยงโคเนื้อให้ดีข้ ึน
2.การมีสายสั มพันธ์ อันดีระหว่ างบุคคล เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญ ที่ทาํ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กันระหว่างบุ คคล ที่ ในการดําเนิ นวิถีชีวิ ตตามปกติ ของเกษตรกร และในการเข้าร่ ว มกิ จกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ต่างๆที่จดั ขึ้น เกษตรกรส่ วนใหญ่จะ เปิ ดใจทั้งในฐานะเป็ น “ผูร้ ับความรู ้” และใน
ฐานะเป็ น “ผูใ้ ห้ความรู ้” กับบุคคลที่รู้สึกไว้วางใจ เชื่อใจ มีมิตรภาพอันดีต่อกัน
3.การสนับสนุนจากหน่ วยงานต่ างๆในการสร้ างโอกาสการเรียนรู้ โดยภาพ เกษตรกรต้นแบบ
ทั้ง 5 เริ่ มต้น อาชีพการเลี้ยงโคขุนในฐานะสมาชิกสังกัดสหกรณ์ที่เป็ นแหล่งรับซื้ อโค 3 แหล่ง ได้แก่
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จังหวัดสกลนคร สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง
จํากัด สาขาปศุสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร และ สหกรณ์โคเนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กํา แพงแสน จํา กัด จัง หวัด นครปฐม เนื่ องจาก สหกรณ์ มี บ ทบาทหน้าที่ ส่ ว นหนึ่ ง ในการส่ งเสริ ม
สนับสนุ นการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จึงพบว่า การเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้
เกษตรกรต้นแบบมี โอกาสเข้าถึ ง ความรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมต่ างๆ ที่ สหกรณ์ และหรื อ
หน่วยงานที่มีความร่ วมมือกับ สหกรณ์ เช่น ปศุสัตว์จงั หวัด มหาวิทยาลัยต่างๆ จัดขึ้น เช่น การจัดการ
ประชุมสมาชิกของสหกรณ์ การจัดสัมมนา อบรมของกรมปศุสัตว์ การจัดศึกษาดูงานให้กบั เกษตรกร
การเชิ ญเกษตรกรเป็ นวิทยากรในหลักสู ตรอาชี พท้องถิ่นของสถานศึกษาในจังหวัด และ รวมถึงการ
คัด เลื อ กฟาร์ ม เกษตรให้ เ ป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ และเป็ นแหล่ ง ศึ ก ษาวิ จ ัย จากโครงการวิ จ ัย ต่ า งๆของ
สถาบันการศึกษา เหล่านี้ ลว้ นเป็ นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงข้อมูลและเข้าถึงโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั บุคคลอื่นๆ
ดังนั้น โดยภาพรวมของ กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบ
ความสําเร็ จ จะมีองค์ประกอบ กระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปๆได้ตามภาพที่ 13 ดังนี้
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ภาพที่ 13 ภาพรวมองค์ประกอบ ปัจจัย และกระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบความสําเร็ จ
ความรู้ และแนวการปฏิบัติ
องค์ ประกอบของการจัดการ
ความรู้ ของเกษตรกรต้ นแบบ
1.บุคคล : ตัวเกษตรกร บุคคล
ส่ วนสนับสนุน บุคคลที่เอื้อให้
เกิดโอกาสการเรี ยนรู้
2.กระบวนการ
3.ความรู้
ปัจจัยส่ งเสริมการจัดการ
ความรู้ ของเกษตรกรต้ นแบบ
1.การมีทศั นคติรักการเรี ยนรู้
2.การมีสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคล
3.การสนับสนุนโอกาสการ
เรี ยนรู้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น
เครื อข่ายเพื่อนร่ วมอาชีพ คู่คา้
เอกชน หน่วยงานสหกรณ์

ความรู้ ที่นําไปใช้
1. แม่พนั ธุ์และสายพันธุ์
2.การคัดเลือกโคเข้าขุน
3.การเตรี ยมโคก่อนการขุน
4.โรงเรื อน
5.อาหาร
6.ระยะขุน
7.ผลพลอยได้จากการขุน
ความรู้ ที่สร้ างขึน้ เอง
1. วิธีการจัดการวัวดื้อวัวดุ
2. กากถัว่ เหลืองวัวก็ทาน

กระบวนการจัดการความรู้ ของเกษตรกรต้ นแบบ

ยกระดับคุณภาพ
การเลี้ยง
1.การต้องการความรู้
2)การค้นหาความรู้
3)การสร้างความรู้
4)การจัดเก็บความรู้
5)การใช้ความรู้
6)การถ่ายทอดความรู้

รักการเรี ยนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการ
จัดการความรู้

คุณค่า
แห่งตน

การสัง่ สมความรู้
ทักษะ

ความคงอยู่
ของอาชีพ

ความรู้ ที่ยงั เป็ นทีต่ ้ องการ
1.การออกแบบรางอาหารให้สะดวก เหมาะสมกับพื้นที่ ประเภทอาหาร และการกินของโค
2. การเลี้ยงแม่พนั ธุ์โค 3.การปรับปรุ งให้ได้สายพันธุ์โคที่เลี้ยงได้ระยะสั้นและโตเร็ ว
4.การผสมเทียมแบบกําหนดเพศลูกวัวได้ 5.สูตรอาหารที่ลดต้นทุนและหรื อเพิ่มคุณภาพเกรดเนื้อ

ปศุสตั ว์ สถาบันทางวิชาการ
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2. กระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ผู้เลีย้ งโคขุน
กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุนทั้ง 3 แห่ ง ประกอบด้วย กลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง
จํากัด สาขาปศุสัตว์ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
จํากัด มีข้นั ตอนที่ ความสอดคล้องกัน ดังนี้
1.การค้ นหาความรู้ ก่อนเข้ าเป็ นสมาชิก
เกษตรกรส่ วนใหญ่จะมีการสอบถามหาข้อมูลจากเพื่อนเกษตรกรที่รู้จกั ก่อนเบื้องต้น และ เมื่อ
มีการติ ดต่ อขอข้อมูลเพิ่มจากสหกรณ์ เกษตรกรต้องเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ กฎระเบี ยบข้อกําหนดการเป็ น
สมาชิ กของสหกรณ์ และ ความรู ้ที่เกี่ยวกับวิธีในการเลี้ยงโคขุนให้เป็ นไปตามมาตรฐานของสหกรณ์
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ และเนื้ อหาเป็ นไปตามที่สหกรณ์กาํ หนด ได้แก่ การเรี ยนรู ้ผา่ นคู่มือการเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ การเข้าศึกษาฟาร์มตัวอย่าง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา
2.การเปิ ดรับความรู้ในฐานะสมาชิกสหกรณ์
เมื่อเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับการติดตามส่ งเสริ มความรู ้ ทั้งแบบเป็ นทางการ
คือสหกรณ์จดั กิจกรรมให้กบั สมาชิก เช่น การจัดประชุมประจําปี การจัดอบรม การออกเยีย่ มสมาชิก มี
ทั้งแบบกิ จกรรมที่กาํ หนดสมาชิ กต้องเข้าร่ วม เช่ น การอบรมให้กบั สมาชิ กใหม่ การประชุ มสมาชิ ก
ประจําปี และ กิจกรรมที่เป็ นทางเลือกให้กบั สมาชิกตามความสนใจ เช่น การมีโครงการอบรมที่จดั ขึ้น
โดยปศุสัตว์จงั หวัด การเปิ ดรับข่าวสารความรู ้ของสมาชิก จะมาจาก การรับจดหมายข่าว การบอกต่อ
ของประธานกลุ่ม จากได้รับข่าวจาก รายการวิทยุ วารสาร หรื อ สื่ อทางอินเตอร์เน็ต
3.การนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
ความรู ้ที่สมาชิ กนําไปสู่ การปฏิบตั ิ จะเป็ นการผสมผสานความรู ้ที่เป็ นหลักวิชาการที่เรี ยนรู ้
จากสหกรณ์ ปรับร่ วมกับ ความรู ้ ตามประสบการณ์ของตนเองที่มีมา หรื อหามาเพิ่ม เกษตรกรจะนํา
ข้อมูล หรื อความรู ้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบตั ิ และหรื อปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของตน
4.การจัดเก็บความรู้
สมาชิกส่ วนใหญ่จะสะสมความรู ้เป็ นภูมิปัญญาในตนเอง ามารถดึงออกมาผ่านการเล่าเรื่ องราว
ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เรี ยบเรี ยงตามประสบการณ์ของแต่ละคน เป็ นความรู ้ในเชิงการนําไปใช้ปฏิบตั ิ
จริ ง และ การจดบันทึกของสมาชิก จะเพื่อการใช้ประโยชน์เฉพาะของตนและครอบครัว
นอกจากนั้น ความรู ้ที่สะสมของเกษตรกร มีการถอดความรู ้เรี ยบเรี ยงจัดเก็บโดย เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เช่ น การจัดทําเอกสารเผยแพร่ แผ่นพับความรู ้ เมื่อเห็นว่ามีสมาชิกที่การเลี้ยงที่ดี ควรได้รับ
การเผยแพร่ ความรู ้สู่สมาชิก และผูส้ นใจทัว่ ไป
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5.การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ง ในกลุ่ ม สมาชิ ก เดี่ ย วกัน ระหว่ า งเพื่ อ นสมาชิ ก และ กับ
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ เป็ นการพูดคุ ยกัน ตามโอกาสต่ างๆ การเยี่ยมเยียนเพื่อนสมาชิ กของกลุ่ ม การ
ประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ของสหกรณ์ การเข้าประชุมสหกรณ์ประจําปี และ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์
เดียวกัน เช่น เพื่อนเกษตรกรเลี้ยงโคจากที่อื่นๆ หรื อ กับเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักวิจยั จากหน่วยงาน
ต่างๆ ผ่านกิจกรรมแบบเป็ นทางการ การ คณะบุคคลขอมาศึกษาดูงาน
กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุนทั้ง 3 แห่ง สามารถสรุ ปได้ตาม
แผนภาพที่ 33 ดังนี้
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แผนภาพที่ 33 สรุ ปภาพรวมกระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน
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ผลของการจัดการความรู้ ทเี่ กิดขึน้ ต่ อกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ผู้เลีย้ งโคขุน
1. การเรียนรู้ กจิ กรรมต่ างๆ มีการขับเคลือ่ นในลักษณะเป็ นกลุ่มสมาชิก เนื่องจากสหกรณ์มี
การเกษตรกรออกเป็ นกลุ่มย่อยตามเขตพื้นที่และมีการคัดเลือกประธานกลุ่มหมุนเวียนไปเป็ นวาระ
เพื่อให้การประสานงานระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิกมีความคล่องตัว และ เป็ นการให้เกษตรกรเข้ามี
บทบาทร่ วมกับสหกรณ์ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ หรื อ ความร่ วมมือต่างๆ ในลักษณะกลุ่มจะ
ช่วยให้เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างสมาชิก และกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
2. สมาชิกเกิดความภูมิใจ จะเห็นว่า สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมวงสนทนา ให้ความสําคัญกับการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง จากการที่เกษตรกรได้มีส่วนร่ วมกับสหกรณ์ในบทบาทต่างๆ เช่น การได้รับ
คัดเลือกเป็ นประธานกลุ่ม การได้รับคัดเลือกเป็ นผูป้ ระเมินโค คัดโคร่ วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมถึง
สหกรณ์มีแนวทางกระตุน้ การพัฒนาตัวเองของเกษตรกรเพื่อให้มีกระบวนการเลี้ยงโคขุนเกิด
ประสิ ทธิภาพ เช่น มีการประกวดเกษตรกรดีเด่นของสหกรณ์ มีท้ งั แบบเกษตรกรรายย่อย และ
เกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่ม ประจําปี โดยจะได้รับเงินรางวัล และประกาศนียบัตรเกษตรกรดีเด่น หรื อ
การได้รับการสัมภาษณ์ถอดความรู ้ในฐานะสมาชิกผูป้ ระสบความสําเร็ จและจัดทําเป็ นเอกสารเผยแพร่
ให้ผสู ้ นใจทัว่ ไป ได้รู้จกั เกษตรกรมากขึ้น
3. การเข้ ามีส่วนร่ วมของหน่ วยงานต่ าง กิจกรรมการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่ที่มีการดําเนินการ หรื อ
จัดขึ้น สหกรณ์จะมีส่วนประสานกับกลุ่มสมาชิก
และรวมถึงการประสานความร่ วมมือกับกลุ่ม
หน่วยงาน หรื อสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง เช่น การนํากลุ่มเกษตรกรศึกษาดูงานตามที่ต่างๆ การจัด
อบรมสัมมนาร่ วมกับ กรมปศุสตั ว์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และรวมถึง สหกรณ์ให้ความร่ วมมือในการเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั เกษตรกร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา หรื อ บุคคลผูส้ นใจทัว่ ไป เหล่านี้เป็ นการเพิ่ม
โอกาสการหมุนเวียนความรู ้ท้ งั ภายในกลุ่มสมาชิกกันเอง และภายนอกสหกรณ์
องค์ ประกอบ และ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จะพบว่า มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่
สําคัญส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ 1) หน่วยงาน และ 2) กระบวนการ
1. หน่ วยงาน ในที่น้ ีหมายถึง สหกรณ์ที่เกษตรกรสังกัดเป็ นสมาชิก ได้แก่ สหกรณ์การเลี้ยงปศุ
สัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด สหกรณ์การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสตั ว์ และ สหกรณ์โค
เนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด ซึ่งพบว่า เกษตรกรในฐานะสมาชิกสหกรณ์
จะมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารความรู ้ และเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้จ่างๆ ที่หน่วยงานจัดให้กบั
สมาชิก ที่จะมีผลเกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ให้เกิดขึ้นกับสมาชิก พบว่า มี
ประเด็นที่ ดังนี้
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นโยบายของหน่ วยงาน จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและแทนสหกรณ์ท้ งั 3 แห่ ง พบว่า มีความ
สอดคล้องกัน ในการให้ความสําคัญและส่ งเสริ มให้เกิดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเห็นถึงความสําคัญและ
ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกันของสมาชิก
การสื่ อสารกับสมาชิก สหกรณ์มีวิธีการสื่ อสารกับสมาชิก เพื่อให้ได้รับข่าวสารความรู ้ เช่น การ
ส่ งจดหมายข่าวรายเดื อน การออกเยี่ยมสมาชิ กตามปฏิทินการทํางาน การสื่ อสารผ่านประธานกลุ่ม
สมาชิกเพื่อเป็ นสื่ อกระจายข้อมูลให้สมาชิกของกลุ่มรับทราบ
กิจกรรมการเรียนรู้ และ เครื่ องมือ พบว่า สหกรณ์มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความรู ้
ทักษะให้กบั สมาชิกบรรจุในแผนปฏิบตั ิงานประจําปี เช่น กําหนดจัดอบรมให้กบั สมาชิก ปี ละ 2 ครั้ง
การออกตรวจเยีย่ มฟาร์มสมาชิกทุกๆ 4 เดือน และสหกรณ์ยงั มีการจัดทําเครื่ องมือช่วยในการเรี ยนรู ้ของ
สมาชิก เช่น การทําฟาร์มสาธิตในพื้นที่สหกรณ์เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ การจัดทําคู่มือความรู ้กฎระเบียบ และ
วิธีการเลี้ ย งโคขุนสําหรั บสมาชิ ก หรื อ การจัด ทําเอกสารเผยแพร่ ความรู ้ การเลี้ ยงโคของสมาชิ ก ที่
ประสบความสําเร็ จ
องค์ ความรู้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และสหกรณ์มีองค์ความรู ้ในเชิงวิชาการ ที่พร้อมถ่ายทอดและ
แนะนํา ให้กับสมาชิ ก ขณะเดี ย วกัน ส่ งเสริ ม สมาชิ ก เล่ าถ่ ายทอดความรู ้ ของตนแลกเปลี่ ย นกัน กับ
เจ้าหน้าที่และเพื่อนสมาชิก ทําให้สหกรณ์เป็ นแหล่งที่มีชุดความรู ้ที่เชิงวิชาการที่ปรับใช้จริ งได้
ความรู ้ โดยการเรี ยนรู ้ตอ้ งพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุ่มเป้ าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุ ง
การยกย่ องชมเชยและให้ รางวัล จะพบว่า สหกรณ์มีการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในแต่ละปี โดย
ดูจากเกรดซากที่ได้ระดับดี และ การมีกระบวนการเลี้ยงโคที่ดี ทําให้เป็ นส่ วนช่วยจูงใจให้เกิดความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองด้านการเลี้ยงโคได้
2. กระบวนการ กระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิ กสหกรณ์ผูเ้ ลี้ยงโคขุนทั้ง 3 แห่ ง
ประกอบด้วย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด กลุ่มสมาชิก สหกรณ์
การเกษตรหนองสู ง จํากัด สาขาปศุสัตว์ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด มีข้ นั ตอนที่ ความสอดคล้องกัน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหาความรู ้ก่อน
เข้าเป็ นสมาชิก การเปิ ดรับความรู ้ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ การนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ การจัดเก็บ
ความรู ้ และ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ด้านปั จจัย ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู ้ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้ง 3 แห่ ง จึง
พบว่ า การมี ฐ านะเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ส่ ง ผลให้ มี โ อกาสเข้า ถึ ง ความรู ้ และกิ จ กรรม ได้รั บ การ
สนับสนุนและส่ งเสริ มความรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสหกรณ์ที่สมาชิกสังกัดอยู่ และ
หน่วยงานเครื่ องข่ายความร่ วมมือภายนอก ที่จดั กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เกิดการพัฒนาสมาชิก เช่นการจัด
โครงการอบรมเรื่ องมาตรฐานฟาร์ มโคเนื้ อของกรมปศุสัตว์ การจัดสัมมนาเรื่ องสถานการณ์โคเนื้ อโค
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ไทยของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาชิกสามารถเสนอความต้องการของตนเอง เช่น ความรู ้
หรื อ กิจกรรมที่สมาชิก หรื อ เป็ นความต้องการของกลุ่มสมาชิก ต้องการ เช่น ต้องการความรู ้ เรื่ องการ
เลี้ยงโคแม่พนั ธุ์ ต้องการศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง เหล่านี้ ซึ่งความต้องการเหล่านี้ มีโอกาสที่หน่วยงาน
จะพิจารณา ดําเนิ นการ หรื อ หาแห่ งทุน แหล่งความร่ วมมือ เนื่ องจากเป็ นความต้องการที่เกิดขึ้นจาก
สมาชิกโดยตรง
3. แนวทางส่ งเสริมกระบวนการจัดการความรู้สําหรับเกษตรกรผู้เลีย้ งโคขุนคุณภาพสู ง
แนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนคุณภาพสู ง มีท้ งั หมด
6 แนวทางหลัก ดังนี้
1.แนวทางเชิงนโยบายของสหกรณ์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมของบุคลากร และสมาชิก ในการ
สร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ร่วมกัน
การเตรียมความพร้ อมของเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
1. สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่ วมกันในการสร้างสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้และการจัดการ
ความรู ้ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสําคัญ เห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับ เจ้าหน้าที่เอง เช่น การ
พัฒนาความรู ้ของตนเอง ร่ วมไปกับ การพัฒนาความรู ้ของเกษตรกรสมาชิก
2. สร้างความเข้าใจในเชิงความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ให้กบั เจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าใจใน
กระบวนการ องค์ประกอบ และปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ โดยการจัด
กิจกรรมอบรม หรื อ การเชิญผูม้ ีความรู ้ และ ประสบการณ์ดา้ นการจัดการความรู ้ในบริ บทที่สอดคล้อง
กับการทํางานภาคเกษตร มาแลกให้ความรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เจ้าหน้าที่
3. กําหนดทิศทางการทํางานในสหกรณ์ กําหนดผูม้ ีส่วนร่ วมและมีบทบาท เช่น นักวิชาการ
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์
การเตรียมความพร้ อมการดําเนินงาน
1. ทบทวนการดําเนิ นงาน แผนงานกิจกรรมที่มีอยู่เดิม ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
ความรู ้ และ กิจกรรมที่ควรมีเพิม่ เติม
2. บรรจุกิจกรรมการจัดการความรู ้ ไว้ใน แผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของสหกรณ์ ที่ผ่านมา
แผนการการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้ของสหกรณ์มีในลักษณะ การอบรม การออกเยีย่ มสมาชิก การ
จัดประชุม ควรเพิ่มกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดการจัดการความรู ้ ตัวอย่างเช่น กําหนดให้มีการถอดความรู ้
สมาชิ ก และ การจัดสื่ อเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ ปีละ 1 เรื่ อง เนื่ องจากในแต่ละปี สหกรณ์ จะมีการ
ประกวดสมาชิกดีเด่นด้านการเลี้ยงโคอยูเ่ ป็ นประจํา
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3. ทบทวนจัดสรรด้านงบประมาณ ระยะเวลา และการทํางาน ที่ไม่ทาํ ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องรู ้สึกว่า
เป็ นการเพิ่มภาระ จากงานประจําที่ดีอยู่
การเตรียมความพร้ อมสมาชิก
การสื่ อสารกับสมาชิก ให้เห็นประโยชน์ และเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ให้เข้ามีส่วนร่ วมการการ
จัดการความรู ้ เช่น การจัดเวทีให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการเสนอ กําหนดเป้ าหมายประเด็นความรู ้ที่
ต้องการ ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประเด็นความรู ้ ที่เป็ นเรื่ องที่เกษตรกรสนใจ แลละต้องการ จะทําให้
ดึงความสนใจและกระตุน้ ในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิก การให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการเสนอ
รู ปแบบกิจ และการจัดกิจกรรมที่สมาชิกต้องการ หรื อ เข้าถึงได้ เช่น การอบรมในพื้นที่ใดที่หนึ่ง เสนอ
สถานที่ เวลา การ เสนอแหล่งศึกษาดูงาน หรื อ รู ปแบบสื่ อ ช่องทางความรู ้ที่เกษตรกรต้องการได้รับ
หรื อเข้าถึงได้ของตนเอง
การเตรียมเสริมแรงจูงใจ
1. การเสริ มแรงจูงใจ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ และวัฒนธรรมการจัดการความรู ้ใน
สหกรณ์ ให้กับเจ้า หน้าที่ เช่ น การให้เ กี ย รติ รางวัลด้านการส่ งเสริ มความรู ้ สมาชิ ก การเป็ นผูแ้ ทน
สหกรณ์ในงาน กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค การระบุชื่อในสื่ อความรู ้ต่างๆที่มี
การจัดเก็บ
2. การเสริ มแรงจูงใจ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ และวัฒนธรรมการจัดการความรู ้ใน
สหกรณ์ ให้กับสมาชิ กสหกรณ์ เช่ น การให้เ กี ยรติ รางวัลสมาชิ ก ที่ มีการพัฒนาตนเอง รางวัลกลุ่ ม
สมาชิกที่มีการพัฒนาร่ วมกัน การเป็ นให้สมาชิกเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในงาน กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค การระบุชื่อในสื่ อความรู ้ต่างๆที่มีการจัดเก็บ
2.แนวทางส่ งเสริ มการค้ นหาความรู้ ของเกษตรกร เพื่อช่ วยให้เกษตรกรมีโอกาสถึ งแหล่ง
ความรู ้ต่างๆได้โดยง่าย
1.
สร้างเครื อข่ายร่ วมกับสื่ อมวลชนท้องถิ่น เช่น หนังสื อพิมพ์ สถานี วิทยุ ช่ องรายการ
โทรทัศน์ทอ้ งถิ่น ให้มีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ ข่าวสารความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนให้กบั
เกษตรกร เป็ นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ความรู ้สู่พ้นื ที่ของเกษตรกร
2. จัดทําคลังความรู ้ในพื้นที่ คือ ส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกษตรกร หรื อกลุ่มเกษตรในเขตพื้นที่
เดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน คัดเลือก จุดที่จะเป็ นคลังความรู ้ ให้เป็ นขุมทรัพย์ความรู ้ในพื้นที่ สําหรับเก็บ
ความรู ้ต่างๆที่เกี่ ยวกับการเลี้ยงโคเนื้ อโคขุน อาจเป็ นฟาร์ มของเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับในพื้นที่
หรื อ เป็ นพื้นที่ส่วนใดส่ วนหนึ่งของชุมชน ที่จดั เก็บเอกสารเผยแพร่ ความรู ้ ติดประกาศ หรื อ ติดภาพชุด
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ความรู ้ต่าง และรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้ และให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่ วมกัน
ดูแลคลังความรู ้
3. จัดทําคลังความรู ้ในสหกรณ์ คือ ดําเนินการจัดพื้นที่เพื่อเป็ นมุมความรู ้ ที่รวบรวมความรู ้ใน
รู ปแบบที่จดั เก็บได้ เช่น เอกสารคู่มือ แผ่นพับความรู ้ ควรมีการเปิ ดรับวารสารความรู ้ มีวิดิทศั น์รายการ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์การเลี้ยงโค เพื่อให้เกษตรกร สมาชิ ก หรื อ ผูส้ นใจทัว่ ไปแวะมาหาความรู ้
เบื้องต้นได้
4. นําเครื่ องมือด้าน Social Network มาเป็ นช่องทางการส่ งข้อมูลข่าวสารเพิ่ม เช่น การส่ ง
ข่าวสารทาง โปรแกรมLine การบรรจุความรู ้ที่น่าสนใจทาง Face Book และทาง website ของสหกรณ์
นอกเหนื อ จากการส่ ง ข่าวสาร รายเดื อ นให้กับ สมาชิ ก ซึ่ งยัง คงจํา เป็ นอยู่ เนื่ อ งจากมี สมาชิ ก เพี ย ง
บางส่ วนที่ใช้ Social Network ดังกล่าว
5. สําการสํารวจภาพรวมของเกษตรกร และสมาชิ กสหกรณ์ในการเปิ ดรับข่าวสารความรู ้
เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ในการวางแผนหรื อ แนวทางเพิ่มช่องทางการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับแท้จริ งกับเกษตรกร
เช่น ประเภทของแหล่งข้อมูลช่วงเวลาที่เปิ ดรับแหล่งข้อมูล ความถี่ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
3.แนวทางส่ งเสริมการสร้ างความรู้และการใช้ ประโยชน์ ความรู้ ของเกษตรกร เพื่อช่วยส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1. สนับสนุนให้เกษตรกร เป็ น “นักวิจยั โคขุนท้องถิ่น” ทั้งแบบเกษตรกรรายบุคคล หรื อ ร่ วม
กลุ่มสมาชิกกัน เป็ น “ทีมนักวิจยั โคขุนท้องถิ่น” เนื่ องจากธรรมชาติของเกษตรกรมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
ทดลองของตนเองในครอบครัว ส่ วนใหญ่เป็ นการทดลองขนาดตัวอย่างกลุ่มเล็ก และ เป็ นการดูผลเชิง
เปรี ยบเทียบระหว่างความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์ดา้ นปศุสัตว์
ควรส่ งเสริ ม เช่ น การช่ วยสนับสนุ นด้านวัตถุดิบ แหล่งข้อมูล การมีเจ้าหน้าที่ติดตามเรี ยนรู ้ ร่วมกับ
เกษตรกร และ สรุ ปผลที่ได้ร่วมกัน
2. สนับสนุนให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้า เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการวิจยั โครงการพัฒนาต่างๆ
ที่มีหน่ วยงานจัดขึ้น เช่ น กรมปศุ สัตว์ สถาบันการศึ กษา เพื่อให้เกษตรกรได้ทดลองเรี ยนรู ้ ร่วมกับ
นักวิชาการ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเกษตรกรคือ ต้องลองทําเองและเห็นผลกับตา
3. การยกย่องชมเชยเกษตรกร หรื อกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ที่มีการพัฒนาความรู ้ของตนเองได้
ผลสําเร็ จ เป็ น รางวัลเพิ่มเติม รวมถึงเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในครอบครัวให้มีส่วนร่ วมกับรางวัลที่ได้
เช่น การเชิญร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่าถึงผลสําเร็ จที่เกิดจากการใช้ความรู ้ที่ได้ทดลองทํามา
4. นําความรู ้ที่เป็ นที่ตอ้ งการของเกษตรกรมาร่ วมพิจารณา หรื อนํามากําหนด เป้ าหมายในการ
จัดการความรู ้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร มี 3 ประเด็นหลัก คือ ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
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กับด้านการตลาด ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยง และ กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เกษตรกรต้องการ คือ ต้องการ
กิจกรรมศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเทคนิควิธีการเลี้ยงของเกษตรกรรายอื่นที่ประสบความสําเร็ จ

4.แนวทางส่ งเสริมการจัดเก็บความรู้ ของเกษตรกร ความรู ้และประสบการณ์ของเกษตรกรแต่
ละบุคคลเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าเกิดจากการเรี ยนรู ้สะสมต่อเนื่องเป็ นเวลานาน การเก็บรักษาความรู ้ภูมิปัญหา
เหล่านี้ ไว้จึงเป็ นสิ่ งสําคัญ ความรู ้ ที่ถูกบันทึกจัดเก็บ ควรอยู่ในรู ปแบบที่เป็ นระบบ และง่ายต่อการ
เผยแพร่ ให้บุคคลอื่นได้เรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์ได้
1. จัดทําฐานข้อมูล แบ่งออกเป็ นฐานข้อมูลเกษตรกร หรื อกลุ่มสมาชิกที่ได้รางวัลด้านการเลี้ยง
โคเนื้ อโคขุนและรางวัลต่างๆในรอบปี และ ฐานข้อมูลความรู ้ที่ได้จากการสกัดความรู ้จาก เกษตรกร
หรื อ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรางวัล จัดเป็ นระบบ ที่ง่ายต่อการสื บค้นสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อ การ
เชื่อมโรงข้อมูลกับสหกรณ์ หรื อหน่วยงานอื่นที่ตอ้ งการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์
2. จัดทําเรื่ องเล่าฉบับชาวบ้าน โดยทําการสํารวจรวบรวมเกร็ ดความรู ้ เทคนิควิธีของเกษตรกร
หรื อสมาชิ กสหกรณ์ ที่มีการทําแล้วได้ผลดี ในแต่ละรอบปี แล้วดําเนิ นการถอดความรู ้ออกมาเป็ น
ภาษาที่ สื่อเข้าใจง่ าย อ่านง่าย เป็ นขั้นตอน เห็ นภาพ ประกอบที่ชัดเจน อาจทําใน วิดีทศั น์ เอกสาร
โปสเตอร์ หรื อ แผ่นพับเผยแพร่ ความรู ้ให้ผสู ้ นใจทัว่ ไปได้
3. นําความรู ้ที่จดั เก็บจัดไปเผยแพร่ ในคลังความรู ้ในพื้นที่ และ คลังความรู ้ในสหกรณ์ เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ รวมถึงควรเผยแพร่ ให้กบั เครื อข่ายสหกรณ์ดา้ นการเลี้ยงโคให้ได้ความรู ้ร่วมกัน ซึ่ งอาจ
เกิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ต่างพื้นที่ได้นาํ ไปปรับลองทํา เกิดการขยายความรู ้ออกไปได้อีก
4. อบรมเจ้าหน้าที่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้มีทกั ษะสื่ อสารเพื่อการจัดเก็บข้อมูล เช่น ทักษะ
การถาม การจับประเด็น การสรุ ปประเด็น หรื อ การจดบันทึก เพื่อช่วยให้การถอดความรู ้จากเกษตรกร
มีประสิ ทธิภาพ
5. แนวทางส่ งเสริมการถ่ ายทอดความรู้ ของเกษตรกร ความรู ้และประสบการณ์ของเกษตรกร
โดยเฉพาะบุคคลที่ ได้รับการยอมรั บว่ามีกระบวนการเลี้ยงที่ดี มีผลสําเร็ จในด้านอาชี พการเลี้ยงโค
มักจะได้รับการยกย่องในฐานะ เป็ นเกษตรกรตัวอย่าง เป็ นต้นแบบ และกลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในพื้นที่
ทําให้เกษตรกรเหล่านี้ มีบทบาทการเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ให้กบั บุคคลที่สนใจ แนวทางการส่ งเสริ มการ
ถ่ายทอดความรู ้ของเกษตรกร
1. จัดกิจกรรมเสริ มทักษะด้านการสื่ อสารเชิงการถ่ายทอดความรู ้ ให้กบั เกษตรกร เช่น อธิบาย
การลําดับขั้นตอน การสรุ ปประเด็น เช่ น การจัดอบรม จัดกิ จกรรมจําลองให้เกษตรกรลองถ่ายทอด
ความรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
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2. พัฒนาให้มีจุดถ่ายทอดความรู ้ในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึง
ความรู ้ได้ โดยไม่ตอ้ งเดินทางไกล เช่น การคัดเลือกฟาร์มเกษตรกรให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ การสนับสนุน
ด้านสื่ อ และงบประมาณเพื่อช่วยเกษตรกรเจ้าของแหล่งเรี ยนรู ้ เมื่อมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู ้
ต่างๆ เช่น การจัดอบรม การรับคณะศึกษาดูงาน พัฒนายกระดับจุดถ่ายทอดความรู ้ในพื้นที่ ให้เกิดเป็ น
“ เครื อข่ายโรงเรี ยนผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อโคขุน”
3. เพิ่มช่องทางการถ่ายทอดความรู ้ของเกษตรกร เช่ น การเชิ ญเกษตรกรร่ วมรายการทาง
สื่ อมวลชนท้องถิ่น เช่น สถานีวิทยุ ช่องรายการโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น
4. ยกย่องเกษตรกรและขึ้นทะเบียนให้เป็ น วิทยากรเกษตรกร เป็ นปราชญ์ชาวบ้านด้านการ
เลี้ยงโคเนื้อโคขุน เก็บเป็ นฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. แนวทางส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของเกษตรกร ความรู ้ และประสบการณ์ ของ
เกษตรกรแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน เมื่อมีการนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน จะทําให้มีโอกาสเกิดการขยาย
ต่อยอดความรู ้ และ เกิดการไหลและหมุนเวียนความรู ้จากบุคคลสู่ บุคคลและกลุ่มสมาชิก แนวทางการ
ส่ งเสริ มการการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของเกษตรกร
1. ควรกระตุน้ เกษตรกรให้เห็นว่า ความรู ้และประสบการณ์ของตนเอง และของผูอ้ ื่นเป็ นสิ่ งมี
คุณค่า เกษตรกรเป็ นทั้งผูม้ ีสามารถแลกเปลี่ยนให้ประสบการณ์กบั ผูอ้ ื่นได้ และ เป็ นผูท้ ี่สามารถเรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ๆได้ตลอดชีวิต
2. เพิ่มเปิ ดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั มากขึ้น เช่น การเสริ มช่วงเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เป็ นช่วงหนึ่งในกิจกรรม ในงาน โครงการต่างๆ เช่น การจัดประชุมสมาชิก การจัดอบรม
หรื อ การจัดศึกษาดูงาน
3. การจัดกิจกรรมช่วงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดบรรยากาศให้สนุก ผ่อน
คลายเป็ นกันเอง อาจเป็ นการจัดกิ จกรรมความบันเทิง หรื อ งานรื่ นเริ งสอดแทรกกับการพูดคุยสาระ
แบบสบายๆ และ กระตุน้ ให้เกษตรกรได้พดู คุยกันทัว่ ถึง และพูดคุยในแนวทางการเปรี ยบเทียบความรู ้
ใหม่ กับความรู ้เก่าที่มี และ การคิดต่อยอดขยายผลของตนเอง
4. กระตุน้ ให้เกษตรกรในพื้นที่เดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ช่วยเหลือ
กัน เมื่อเกิดปั ญหาเบื้องต้น ตามแนวทาง “เพื่อนช่วยเพื่อน” เนื่ องจากการเดินทางไปมาหากันจะไม่ไกล
มากนัก
5. จัดกิจกรรมระหว่างเครื อข่ายสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน เช่ น การจัดเยี่ยมชมสหกรณ์ การจัดประชุมสัญจรของเจ้าหน้าที่ และเสริ มกิ จกรรมที่สมาชิ ก
สหกรณ์สามารถเดินทางไปร่ วมได้ เช่น การศึกษาดูงาน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุ ปผลการวิจยั มีประเด็นที่น่าสนใจที่นาํ มาอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรผู้เลีย้ งโคขุน
จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า กระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน เป็ น
กระบวนการสร้างการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้นในระดับตัวบุคคลแบบ ในลักษณะการเรี ยนรู ้ และการสร้าง
ความรู ้ผา่ นประสบการณ์ตรง (Direct Experience Learning) โดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องเป็ นไป
ตามธรรมชาติวิถีชีวิตของเกษตรกร เริ่ มจากเกษตรกรส่ วนใหญ่จะเริ่ มต้นการเรี ยนรู ้ สังเกต พูดคุย
สอบถามคนรู ้จกั ที่คาดว่า มีขอ้ มูล หรื อ มีประสบการณ์มาก่อน เช่น เพื่อนเกษตรกร พ่อค้าโคตามตลาด
นัดโคกระบือ ลักษณะนี้ เกษตรกรอาจได้ขอ้ มูล หรื อ ไม่ได้รับการบอกเล่า เปิ ดเผยข้อมูลอะไรมากนัก
อยู่ที่ความเต็มใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูล นอกจากนั้นมีการเรี ยนรู ้ จากนักวิชาการ และ จากหน่ วยงานที่เป็ น
แหล่งความรู ้โดยตรงที่เกษตรกรสามารถเดิ นทางเข้าถึงได้ง่าย ลักษณะนี้ เกษตรกรติดต่อพูดคุยกับ
นักวิชาการ หรื อ หาข้อมูลสื่ อตํารา เอกสาร หรื อ เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หน่ วยงานนั้นๆ จัดขึ้น
เช่น จัดการอบรมกับสหกรณ์ที่ตนเองเป็ นสมาชิกอยู่ ตัวอย่าง เช่น เกษตรกรรายที่ 1 เรี ยนรู ้จากการเข้า
อบรมการเลี้ยงโคขุนจาก มิสเตอร์ ฟรังซัว ณ สหกรณ์ฯโพนยางคํา จํากัด เกษตรกรรายที่ 2 เรี ยนรู ้จาก
สถานที่ทาํ งานของตน คือขณะที่เป็ นเจ้าหน้าที่อยู่ที่สหกรณ์ฯโพนยางคํา จํากัด เกษตรกรรายที่ 3 ใช้
การหาข้อมูลจากเอกสาร มีการไปดูงาน กับหน่วยงานที่จดั ส่ งเสริ ม เช่นปศุสัตว์จงั หวัด เกษตรกร ราย
ที่ 4 และ 5 ที่ ได้เอกสารตํารา มาอ่านมาจากสถาบันการศึกษา
เกษตรกรจะมี การนําข้อมูลความรู ้ ที่ได้รับมาสู่ การทบทวนกับประสบการณ์ เดิ มของแต่ละ
บุคคล (Review Background Experience) ซึ่ งพบว่า ธรรมชาติของเกษตรกรส่ วนใหญ่ จะไม่เกิดการ
ยอมรับเชื่ อถือข้อมูลต่างๆ ในทันที จนกว่าจะได้เห็นตัวอย่าสง หรื อ การนําไปทดลองให้เห็นผลด้วย
ตนเอง ความคิดในลักษณะนี้ สะท้อนให้เห็ นว่า การยอมรั บความรู ้ต่างๆ ต้องผ่านการลงมือทําด้วย
ตนเอง เมื่อได้ขอ้ มูล ได้ความรู ้มา จะมีการทบทวนกับความรู ้ประสบการณ์เดิมที่ตนมีอยู่ ส่ วนใหญ่เป็ น
การพูดคุยหารื อ กับคนในครอบครัว
ความรู ้ที่เกษตรกรสนใจ นํามาสู่ การทดลองลงมือทําด้วยตนเอง (Experimental Learning) เพื่อ
ดูผลที่เกิดขึ้น มีการลองผิดลองถูก (Trail and Error) การทดลองแบบทําซํ้าหรื อ ปรับเปลี่ยนวิธีการให้
เหมาะกับตน เกษตรกรต้นแบบ หลังจากอบรมเรื่ องสู ตรอาหารกับสหกรณ์ฯโพนยางคํา ก็ลองกลับมา
ปรั บสู ตรของตนเองและการลองถูกลองผิด อาจเกิ ดการค้นพบความรู ้ หรื อวิธีการใหม่แบบบังเอิ ญ
(Accidental Learning) เช่น เกษตรกรต้นแบบรายที่3 ค้นพบวิธีจดั การวัวดุ วัวดื้อโดยบังเอิญ
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ความรู ้ที่ได้ผา่ นการลงมือทํา ส่ วนใหญ่ จะมีการประยุกต์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริ บทและ
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิ ที่เหมาะสมของเกษตรกรแต่ละบุคคล (Adapted) และเมื่ อความรู ้ น้ ัน
เกษตรกรยอมรับวิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสมจนเกิดการนําไปปฏิบตั ิจริ ง (Accepted and Application) นั้น
คิอ เป็ นการสร้างชุดความรู ้ใหม่เกิดขึ้นและจะถูกฝังลึกลงไปในตัวเกษตรกร (Tacit Knowledge) และมี
โอกาสที่จะถูกถ่ายทอดต่อไป กระบวนการดังกล่าว สามารถอธิบายได้ ดังแผนภาพที่ 34
ความรู ้ที่เผยแพร่
(Explicit Knowledge)

ทบทวนประสบการณ์เดิม
(Review background experience )
Learning
การเรียนรู้ จากประสบการณ์ ตรง
( Direct Experience Learning )

ภูมิปัญญา
(Tacit Knowledge)

Knowledge Creation

เรี ยนรู้ผา่ นการทดลองลงมือทํา
(Experimental Learning )
เรี ยนรู ้แบบบังเอิญ
(Accidental Learning)

ลองผิดลองถูก
(Trail and Error )

ประยุกต์ใช้
( Adapted )

ยอมรับและนําไปใช้
( Accepted and Application )

แผนภาพที่ 34 กระบวนการเรี ยนรู ้ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน
2. กระบวนการจัดการความรู้ทเี่ กิดขึน้ เกษตรกรผู้เลีย้ งโคขุน
จากผลการวิจยั ที่ได้ พบว่า โดยภาพรวม กระบวนการจัดการความรู ้มีมีทิศทางที่สอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการความรู ้ของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (วิจารณ์ พานิ ช,2549: 12) ที่ได้อธิ บายความหมาย
โดยรวมว่า การจัดการความรู ้ มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อสร้างเป็ นความรู ้และต้องเกี่ยวข้องกับการแบ่งปั นความรู ้ ดังจะเห็นว่า เกษตรกรทั้งระดับ
รายบุคคล และ กลุ่มสมาชิก มีวิธีการรวบรวม จัดระบบความรู ้ และ จัดเก็บความรู ้ และการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามแนวคิดการจัดการความรู ้น้ นั ต้องการผูท้ รงความรู ้ความสามารถ
ในการตีความและประยุกต์ใช้ความรู ้ ในการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาใด
สาขาหนึ่ งสําหรับช่วยแนะนําวิธีประยุกต์ในการจัดการความรู ้ ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากการจัดการความรู ้
ของเกษตรกร จะพบว่า ความรู ้ความสามารถของเกษตรกรนั้น ส่ วนใหญ่จะมาจากการตีความของตัว
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เกษตรกรเองเป็ นสําคัญที่จะยอมรับในความรู ้ต่างๆเหล่านั้นหรื อไม่ และกระบวนการตีความในที่น้ ี ก็
คือ ขั้นการสร้ างความรู ้ คือเมื่อเกษตรกรสังเกต ฟั ง ได้ขอ้ มูลมา และสนใจที่จะทดลองลงมือทําด้วย
ตนเอง ปรับเปลี่ยนทดลองทําซํ้า แล้วตีความผลที่ได้ ซึ่ งเกษตรกรจะเชื่อในผลที่เกิดจากทดลองลงมือ
ด้วยตนเองเป็ นสําคัญมากกว่าการชี้นาํ จากบุคคลอื่น แม้จะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญก็ตาม ดังนั้นกระบวนการ
จัดการความรู ้ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ นํามาอภิปรายเทียบเคียงแนวคิดต่างๆได้
ดังนี้
ความต้ องการความรู้ ของเกษตรกรผู้เลีย้ งโคขุน
ความต้องการความรู ้ ของเกษตรกร เกิ ดขึ้นเมื่ อปั จจัยที่ ส่งผลกระตุน้ ให้เกษตรกรเกิ ดความ
ต้องการข้อมูล ความรู ้ใหม่ๆ เพื่อนํามาปฏิบตั ิ แบ่งออกได้เป็ น ปั จจัยภายใน หมายถึงความต้องของ
เกษตรกรโดยตรง ที่ทาํ ต้องการความรู ้เพื่อนํามาสู่ การเปลี่ยนแปลงตนเองและครอบครัว ซึ่ง พบว่า การ
เพิ่มรายได้ในครัวเรื อนเป็ นความต้องการหลักของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ และ พบสาเหตุอื่น
เช่น การได้รับผลกระทบทางลบจากการประกอบอาชีพเดิมที่ทาํ อยู่ เช่น การเกิดปั ญหาด้านสุ ขภาพ การ
เกิดความเสี ยหายในการเพาะปลูกจากภัยธรรมชาติ และ ปั จจัยภายนอก หมายถึงความต้องการของ
เกษตรกรที่เกิ ดขึ้น เมื่ อมีสภาวะหรื อเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชี พการเลี้ยงโคขุนของ
เกษตรกร เช่น เรื่ องของการตลาดและต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง การขาดแคลนแม่พนั ธุ์โค ราคาโคมีชีวิต
และราคาอาหารโคเพิ่มสูงขึ้น วัตถุดิบอาหารวัวขาดแคลนในบางช่วงเวลา ปริ มาณความต้องการเนื้อโค
คุ ณ ภาพไม่ เ พี ย งพอ เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความต้อ งการข้อ มู ล ความรู ้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ การปรั บ ตัว ของ
เกษตรกร ซึ่ งพบว่า สอดคล้องกับแนวคิด Andragogy เกี่ยวกับลักษณะการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ของ
Knowles (1978) ที่อธิ บายว่า การมีจุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้ (orientation to learning) ของผูใ้ หญ่ มา
จาก ความต้องการเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริ ง ได้ทนั ที ในชี วิตจริ ง โดยเฉพาะ ผูใ้ หญ่มุ่งเรี ยนเพื่อใช้
ประโยชน์ในชีวิตหรื อมุ่งใช้ประโยชน์ในงานอาชีพจะให้เกิดการชี้นาํ ตนเองไปสู่ การเรี ยนรู ้ การยอมรับ
ความรู ้ และ สอดคล้องกับ ชัยฤทธิ์ โพธิ สุวรรณ(2541) ที่อธิ บายว่า เมื่อผูใ้ หญ่ตระหนักว่า การเรี ยนรู ้
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการ (needs) และความสนใจของตนเอง ผูใ้ หญ่ถูกกระตุน้ จะเรี ยนรู ้แล้ว
เป็ นเหมาะสมในการเริ่ มต้น กิ จ กรรมการเรี ย น รู ้ ดังที่ พบว่า เกษตรกรเมื่ อต้องการเข้า เป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ดา้ นปศุสัตว์ จะเริ่ มมีการสอบถามหาข้อมูลจากเพื่อนเกษตรกรที่รู้จกั มีการติดต่อขอข้อมูลจาก
สหกรณ์ และ เปิ ดรับเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ กฎระเบียบข้อกําหนดการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และ ความรู ้ที่
เกี่ยวกับวิธีในการเลี้ยงโคขุนให้เป็ นไปตามมาตรฐานของสหกรณ์
ดังนั้น ในการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ ในเชิงนโยบายของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์ดา้ นปศุสัตว์ หรื อ จึงควร มีการ สื่ อสารกับสมาชิก ให้เห็นประโยชน์ และเชิญ
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ชวนสมาชิกสหกรณ์ให้เข้ามีส่วนร่ วมการการจัดการความรู ้ เช่น การจัดเวทีให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการ
เสนอ กําหนดเป้ าหมายประเด็นความรู ้ที่ตอ้ งการ ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประเด็นความรู ้ ที่เป็ นเรื่ องที่
เกษตรกรสนใจ และต้องการ จะทําให้ดึงความสนใจและกระตุน้ ในการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้มาก
ยิง่ ขึ้น
การค้ นหาความรู้ ของเกษตรกรผู้เลีย้ งโคขุน
การค้นหาความรู ้ ของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรจะเริ่ มต้นหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ คนใน
ครอบครัวและเครื อญาติ ของเกษตรกรเอง เช่ น บิดามารดา ภรรยา พี่น้อง โดยการถ่ายทอดความรู ้
ประสบการณ์ส่งต่อให้รุ่นลูก รุ่ นหลานผ่านวิธีการสอนในลักษณะให้เรี ยนรู ้และลงมือทํา ทําควบคู่กนั
ไปจนเกิ ดทักษะประสบการณ์ และ 2) ความรู ้ ที่มาจากบุ คคลทัว่ ไป เช่ น เพื่อนเกษตรกร พ่อค้าวัว
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ นักวิชาการ อาจารย์ เป็ นบุคคลที่เกษตรกรเห็นว่า สามารถพูดคุย
ปรึ กษาหารื อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของเกษตรกรได้ และต้องอาศัยปั จจัยความไว้วางใจ
การมี สายสัมพันธ์ส่วนบุคคลอันดี ต่อกัน ความรู ้ จากแหล่งความรู ้ ประเภทบุคคล ส่ วนใหญ่จะเป็ น
ความรู ้แบบภูมิปัญญา คือมีการปฏิบตั ิสืบต่อมาเป็ นประจํา เป็ นเทคนิ ควิธีการแบบชาวบ้าน ที่ทาํ ง่ายๆ
มีหลักการง่าย และอาจมีเป็ นความรู ้ตามหลักวิชาการที่นาํ มาร่ วมปฏิบตั ิ หรื อ ปรับใช้แล้วเห็นผลดี เป็ น
ประสบการณ์ตรงของผูท้ ี่บอกเล่า ช่องทางหลักในการติดต่อกับแหล่งความรู ้ประเภทบุคคลบุคคล คือ
การใช้โทรศัพท์ ซึ่ งมีความสะดวก รวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่าย และพบว่า ปั จจุบนั มีการใช้ Social
Network ได้แก่ โปรแกรมคุย Line และ facebook ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ มณี นุช ทิพย์ชิต
(2553) ที่ศึกษา ความคิดและพฤติกรรม ของเกษตรกรกลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพ บ้านนาคู เพื่อหา
แนวทางในการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ สู่ ร ะบบเกษตรชี ว ภาพ ตํา บลนาคู อํา เภอผัก ไห่ จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา พบว่าวิธีการเรี ยนรู ้ของเกษตรกรมี 3 ช่องทาง ประกอบด้วย สื่ อบุคคลซึ่งพบว่าเป็ น
ช่องทางที่เกษตรกรใช้มากที่สุด รองมาคือ สื่ อมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์ วิทยุ
และ พบว่า เกษตรกรมีการเรี ยนรู ้ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนิ นวิถีชีวิตทัว่ ไป เช่น การพบปะการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันตามโอกาสต่างๆ เช่น ตามตลาดนัดซื้ อขายโค ตามงานบุญในพื้นที่
หรื อ การแวะเยีย่ มคอกโคของเพื่อนบ้าน เพื่อสอบถาม หรื อ ขอคําปรึ กษา หรื อการสังเกตเห็นตัวอย่าง
ที่อื่นๆแล้วเกิดความสนใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ian Falk and Lesley Harrison (1998) ได้วิจยั
เรื่ องการเรี ยนรู ้ของชุมชนและทุนทางสังคม: “เพียงแค่การพูดคุยเล็กน้อย” ที่อธิ บายว่า เครื อข่ายการ
เรี ยนรู ้ที่ไม่เป็ นทางการเป็ นสิ่ งที่ คนส่ วนใหญ่มกั ไม่นึกถึง และนํามาใช้ เพราะกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็ น
ส่ วนหนึ่งของนโยบายการ เรี ยนรู ้ที่ได้รับการยอมรับ กิจกรรมการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ทุกวันและมีมากมาย
การเรี ยนรู ้อาจเกิดขึ้น ที่สโมสรท้องถิ่น หรื อการรวมกลุ่ม เช่น การพบปะสมาคมของกลุ่มสตรี โรตารี่
คลับ สถานที่เล่น กีฬา การรวมตัวของกลุ่มเพื่อน การเรี ยนรู ้อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการรอรับกลับบ้าน
ของเด็ก การพูดคุยกับข้างบ้าน การผ่อนคลายในสถานบันเทิง หรื อภายหลังไปโบสถ์
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ดัง นั้น ในการจัด ทํา แนวทางส่ ง เสริ ม กระบวนการจัด การ ด้า นการค้น หาความรู ้ แ ละการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ สามารถนําไปปรั บใช้ได้ เช่ น การจัด กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ในเชิ งพบปะ
สังสรรค์ จัดบรรยากาศให้สนุ ก ผ่อนคลายเป็ นกันเอง อาจเป็ นความบันเทิง สอดแทรกกับการพูดคุย
สาระความรู้
การสร้ างความรู้ของเกษตรกรผู้เลีย้ งโคขุน
การสร้ างความรู ้ของทั้งเกษตรกรต้นแบบรายบุคคล และ กลุ่มสมาชิ กสหกรณ์ พบว่า มีการ
ปฏิบตั ิที่สอดคล้องกัน เริ่ มจากเมื่อได้ขอ้ มูลความรู ้มา นํามาคิดเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์เดิมของตน
ที่เคยทํามาก่ อน โดยการปรึ กษาหารื อร่ วมกับคนในครอบครั ว ดู ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ของ
ตนเอง ดูความน่าสนใจ แล้วจึงทดลองปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะยอมรับ หรื อ หากยัง
ไม่เห็ นผลอาจมีการปรับวิธีการตามสภาพความพร้อมตนเองแล้วลองทําซํ้า เมื่อเห็ นผลจึงจะยอมรับ
กลายเป็ นความรู ้ใหม่ของตัวเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของคอ์บ (Kolb,1992) ที่อธิ บายรู ปของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เป็ น วัฎจักร 4 ขั้น คือ ประสบการณ์จากสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม (Concrete Experience)
การสังเกตและไตร่ ตรอง (Observation and Reflections) การสร้างแนวความคิดเชิงนามธรรมและสรุ ป
หลักการ(Formation of Abstract Concepts and Generalization) และการทดลองหรื อประยุกต์ หลักการ
ที่สร้างขึ้นในสถานการณ์ใหม่ๆ (Testing Implications of Concepts in New Situations) และ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ภัณฑิรา นันทพงษ์ และคณะ (2547: 32) อธิบายถึงทฤษฎีกระบวนการเรี ยนรู ้แบบสรรค์
สร้างความรู ้ (constructivist) เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนต้องการแสวงหาความรู ้ และสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจขึ้นด้วยตนเอง ความแข็งแกร่ ง ความเจริ ญงอกงามในความรู ้ จะเกิ ดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนได้มีโอกาส
เรี ยนรู ้ และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ กบั ผูอ้ ื่ น หรื อได้พบสิ่ งใหม่ๆแล้วนําความรู ้ ที่มีอยู่มาเชื่ อมโยง
ตรวจสอบกับสิ่ งใหม่ๆ
นอกจากนั้นในบางเหตุการณ์จาการลองถูกลองผิดของเกษตรกรอาจมีการค้นพบความรู ้หรื อ
วิธีการปฏิบตั ิเกิดขึ้นโดยบังเอิญได้ เมื่อเกษตรกรอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดข้อสงสัย ต้องการแก้ปัญหา
เกิดการสังเกตเห็น เทียบเคียงกับประสบการณ์เดิม ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง จนเกิดเป็ นข้อค้นพบโดย
บังเอิญของตนที่เป็ นผลดี เช่น การพบ ว่า กากถัว่ เหลืองก็เลี้ยงวัวได้ ของ เกษตรกรต้นแบบคนที่2
การพบวิธีการการจัดการวัวดุ วัวดื้ อ ของ เกษตรกรต้นแบบคนที่3 และ พบวิธีฉีดโคที่ได้ผลดี ของ
เกษตรกรต้นแบบคนที่5 ซึ่ ง สอดคล้องกับ รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบโยนิ โสมนสิ การ ที่ พระราชวรมุนี
(สุ มน อมรวิวฒั น์,2535) ที่อธิ บายถึง การเรี ยนรู ้แบบเพื่อแก้ปัญหา (แบบอริ ยสัจจ์) วิธีเรี ยนรู ้แบบนี้เป็ น
วิธีเรี ยนรู ้ เพื่อการดับทุกข์ และเป็ นวิธีคิดหลักที่สามารถครอบคลุมวิธีเรี ยนรู ้ แบบอื่น ๆ ได้ท้ งั หมด วิธี
เรี ยนรู ้ แบบนี้ มีลกั ษณะทัว่ ไป 2 ประการคือเป็ นวิธีเรี ยนรู ้ตามเหตุและผล เป็ นไปตามเหตุและผล สื บ
สาวจากผลไปหาเหตุ แล้วแก้ไขที่ตน้ เหตุ และต้องกําหนดรู ้ และทําความเข้าใจปั ญหา ให้ชดั เจน แล้ว
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คิดแก้ไขเหตุของปัญหาให้ตรงจุด ตรงเรื่ อง ตรงความมุ่งหมาย ไม่ฟุ้งซ่าน ออกไปเรื่ องอื่น และต้องเป็ น
การแก้ไขที่ปฏิบตั ิได้จริ ง
ดังนั้น แนวทางส่ งเสริ มการสร้างความรู ้และการใช้ประโยชน์ความรู ้ของเกษตรกร จึงควรมี
ลักษณะ สนับสนุ นให้มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการทดลองของตนเอง หรื อ เรี ยนรู ้ทดลองสิ่ งใหม่ร่วมกับกลุ่ม
เพื่อนเกษตรกร หรื อ ร่ วมกับนักวิชาการ แล้วมีการเรี ยนรู ้ผลลัพธ์และเผยแพร่ เมื่อได้ผลดี
การใช้ ความรู้ของเกษตรกรผู้เลีย้ งโคขุน
ความรู ้ที่เกษตรกรต้นแบบ และ สมาชิกสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคขุนนําไปใช้ในการปฏิบตั ิของ
ตน ส่ วนใหญ่ จะมีการใช้ความรู ้โดยการนําหลักวิชาการมาปรับผสมตามความเหมาะสมกับบริ บทของ
ตนเองจากประสบการณ์การเลี้ยงโดยตรง ที่ผ่านการสังเกต การทดลองปฏิบตั ิ เห็นผลด้วยตนเอง จะ
เชื่ อในความรู ้เชิ งประจักษ์ของตนเหล่านั้นมากกว่าเชื่ อวิชาการเพียงอย่างเดี ยว ความรู ้เหล่านั้นจะถูก
นํามาใช้ต่อเนื่ องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอาชี พของครอบครัว และด้านการยกระดับกระบวนการ
เลี้ยงโคและการจัดการฟาร์ มของของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับ ข้อค้บพบในกรณี ศึกษาเรื่ องการบริ หาร
จัดการความรู ้ในงานส่ งเสริ มการเกษตรของกรมส่ งเสริ มการเกษตร (ศิริวรรณ หวังดี,2553) ที่แบ่ง
ความรู ้ ใช้ในการพัฒนาเกษตรกร ออกเป็ น 2 ระดับ คือ ความรู ้ที่เกิ ดจากการทํางานที่เป็ นของ “
เจ้าหน้าที่และหน่ วยงาน” และ การทํางานของเจ้าหน้าที่ที่ลงไปทํางานร่ วมกับเกษตรกร เรี ยกว่าเป็ น
“ความรู ้ของเกษตรกร”
ดังนั้น แนวทางส่ งเสริ มเกษตรกร ในด้านการถ่ายทอดความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ และการ
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ หน่ วยงาน หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรคํานึ งถึงการใช้ประโยชน์ในชุด
ความรู ้ท้ งั 2 ระดับนี้ ให้เหมาะสม
การจัดเก็บความรู้
ความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์น้ นั จะเป็ นความรู้ที่มาจากการเรี ยนรู ้
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง นับจากการเริ่ มต้นหาความรู ้เพื่อการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน สะสมประสบการณ์
ทดลองถูกลองผิด ทําซํ้า และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวลายาวนานจนได้รับการยอมรับว่า
ประสบความสําเร็ จในอาชีพการเลี้ยงโคขุน ความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ จึงเป็ นความรู ้ท้ งั เก่าและใหม่
ที่มาจากการลองทําและการค้นพบโดยบังเอิญ หลอมรวมกันกลายเป็ นประสบการณ์ ดังนั้น การจัดเก็บ
ความรู ้ของเกษตรกรโดยหลัก จึงเป็ นไปโดยธรรมชาติ คือ สะสมจดจําเป็ นภูมิปัญญาภายในตัวเอง
สะท้อนให้เห็นได้จาก การเล่าเรื่ องราว ประสบการณ์บอกต่อ สอน หรื ออธิบาย เกร็ ดความรู ้ที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงโคเนื้อโคขุน ให้กบั ผูอ้ ื่นฟัง เป็ นขั้นตอน ได้อย่างชัดเจน
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การจัดเก็บความรู ้ในรู ปแบบ ที่ปรากฏเห็นเป็ นเชิงประจักษ์ คือการจดบันทึกข้อมูล การทํา
บัญชี ตัวเลข การวาดภาพ การเขียนอธิบาย การใช้โปรแกรม เน้นให้อยูใ่ นให้เข้าใจง่ายดูง่าย เพื่อสอน
ถ่ายทอดให้คนในครอบครัว เจ้าหน้าที่คนงานในฟาร์มได้ใช้ขอ้ มูล รวมถึง มีการจัดเก็บความรู ้เพื่อการ
เผยแพร่ ถ่ายทอดให้ผทู ้ ี่สนใจ ในรู ปแบบต่างๆ เช่นจัดทําเอกสารคู่มือ เอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์
อธิบายให้ความรู ้ต่างๆ เช่น วิธีการเลี้ยง สูตรอาหาร ติดไว้ในบริ เวณพื้นที่บา้ นของเกษตรกร และ มี
การถอดชุดความรู ้จากเกษตรกร เรี ยบเรี ยงจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ เช่น
“เรื่ องเล่าชาวหนองสู ง” ของสหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสู ง ที่ถอดความรู ้จากสมาชิกผูผ้ เู ้ ลี้ยงโคขุนที่มีผลงาน
ดี ควรได้รับการเผยแพร่ ความรู ้สู่ สมาชิก และผูส้ นใจทัว่ ไป ข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ธวัชชัย รัตนชเลศ ฉันทลักษณ ติยายน และ รุ่ งทิพย อุทุมพนธั (2553) ที่การจัดการความรู ้ชุมชนเกษตร
เพื่อพัฒนาระบบการการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่ งออก ที่พบว่า การจัดกิจกรรมถอดความรู ้และ
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ของเกษตรกรถอดเป็ น เอกสาร “ชุดความรู ้เกษตรดีที่เหมาะสมในการ
ผลิตมะม่วงสําหรับชุมชน” จะทําให้เกิดการไหลเวียนองค์ความรู ้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเกษตรกร
และ เกิดการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านอาชีพของเกษตรกร
2.6 การถ่ ายทอดความรู้ และ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของเกษตรกรผู้เลีย้ งโคขุน
การถ่ายทอดความรู ้ของเกษตรกร แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวและ
บุ คคลที่ เ กี่ ย วข้องกับ การประกอบอาชี พของตน หมายถึ ง เกษตรกรต้น แบบมี ก ารแบ่ งบัน ความรู ้
ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กบั คนในครอบครัว เช่น ภรรยา บุตร ญาติพี่นอ้ ง ที่เป็ นคนที่จะรับช่วงต่อการ
ประกอบอาชีพจากตนในอนาคต และ ถ่ายทอดให้กบั คนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของตนเอง
เช่น พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ประจําฟาร์ ม เพื่อให้ทาํ งานได้อย่างถูกต้องและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
และ การถ่ายทอดให้กบั บุคคลทัว่ ไป หมายถึง เกษตรกรที่อยูใ่ นฐานะผูม้ ีความรู ้มีประสบการณ์ ประสบ
ความสําเร็ จในการเลี้ยงโคขุนได้ผลดี หรื อเป็ นเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการเลี้ยงโคเนื้ อโคขุน จะมีโอกาส
การแบ่ ง บัน ความรู ้ ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ ห้ กับ ผู ้ที่ ส นใจทั่ว ไป มี ท้ ัง แบบ ไม่ มี ก ารกํา หนด
วัตถุประสงค์ และรู ปแบบกิ จกรรมที่ชัดเจนแน่ ชัด เป็ นการแบ่งบันถ่ายทอดตามวิถีชีวิต เช่ น เมื่อมี
เกษตรกรแวะเวียนมาสอบถาม โทรศัพท์มาพูดคุย หรื อ สนทนากันในกลุ่มโปรแกรมLine หรื อ Face
book และ การถ่ายทอดความรู ้ แบบที่มีการกําหนดวัตถุประสงค์ รู ปแบบกิจกรรมที่ค่อนข้างชัดเจน
เช่ น การจัดอบรมระยะสั้น อบรมระยะยาว ให้กบั สมาชิ กกลุ่มผูเ้ ลี้ยงโค การรับนักศึ กษาฝึ กงานมา
เรี ยนรู ้ประจําอยูท่ ี่ฟาร์มของเกษตรกร โดยตรง การรับกลุ่มศึกษาดูงานเยีย่ มชมฟาร์ม หรื อการได้รับเชิญ
เป็ นวิทยากร หรื อ รับเชิ ญเข้าร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ให้ขอ้ คิดเห็ นข้อเสนอแนะ เช่ น ได้รับเชิ ญร่ วม
ระดมความคิดเห็ นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง การได้รับเลือกเป็ นฟาร์ มตัวอย่างเข้าโครงการวิจยั ต่างๆของ
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นักวิชาการ ลักษณะการถ่ายทอด จะเป็ นการบอกเล่า ประสบการณ์ตรง ที่ได้จากการทําด้วยตัวเองและ
เห็นว่าได้ผลดี มีการบอกเล่าอธิยายในภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ
ข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับ กัลยา มิขะมา และคณะ (2555) ที่อธิบายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้ของ
เกษตรกรในชุมชนเกษตรกร ในงานวิจยั เรื่ อง กระบวนการเรี ยนรู ้และการสร้างความรู ้ของเกษตรกรผู ้
ปลูกยางพารา มี 3 แนวทาง คือ 1) การเรี ยนรู ้ระหว่างคนใน ครัวเรื อน/เครื อญาติลกั ษณะการเรี ยนรู ้ของ
เครื อ ญาติหรื อคนในชุ มชนเป็ นเรื่ องการหาแนวทางปฏิบตั ิ ร่ วมกัน หรื อบางประเด็นที่ตอ้ งใช้ทกั ษะ
และความ สัมพันธ์ในการสอน เช่น การกรี ด เกษตรกรที่ไม่เคย ได้รับการฝึ กอบรมการกรี ดยางมาก่อน
ใช้การเรี ยน รู ้การฝึ กกรี ดโดยการสอนกันเองในครัวเรื อน หรื อ ในกลุ่มญาติเนื่ องจากเป็ นองค์ความรู ้ที่
ต้องเรี ยนรู ้ ควบคู่กบั การฝึ กปฏิบตั ิ 2) การเรี ยนรู ้ระหว่างคนใน ชุมชน ลักษณะการเรี ยนรู ้ระหว่างคนใน
ชุมชนเป็ น ไปแบบไม่เป็ นทางการ ในลักษณะการพูดคุยซักถาม การศึกษาตัวอย่าง ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นการ
เรี ยนรู ้เพื่อการ ตรวจสอบ หรื อหาแนวทางการปฏิบตั ิที่เหมาะสมที่สุด กับเกษตรกรเอง และ 3) การ
เรี ย นรู ้ ร ะหว่า งคนในกับ คนนอกชุ ม ชน คนนอกชุ ม ชนมี ท้ งั เจ้า หน้า ที่ เกษตร กรอื่ น ๆ และพ่อ ค้า
เกษตรกรมีโอกาสในการเรี ยนรู จากคนนอกชุมชนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้อง เช่ น
โอกาสของแต่ละคน และลักษณะการ ใฝ่ เรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันของเกษตรกร
นอกจากนั้น การถ่ายทอดความรู ้ ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน จะเกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยหลักคือ
ความสัมพันธ์อนั ดี และการเปิ ดใจรับฟังซึ่งกันและกัน “open mind” ระหว่างบุคคล และ ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเกษตรกร กับหน่วยงาน การยอมรับที่มีต่อเกษตรกรในบทบาทของผูท้ ี่มีประสบการณ์
และความสําเร็ จในอาชีพ และ ความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อเป็ นผูจ้ ดั
กิจกรรมต่างๆ เช่น ระยะเวลา สถานที่ ระยะทางการเดินทาง งบประมาณ ที่เอื้อต่อความพร้อมของ
เกษตรกร ซึ่ง สอดคล้องกับ อัญชลี ยิม้ สมบูรณ์ และคณะ (2554) ศึกษาเรื่ อง การจัดการความรู ้ดา้ น
เกษตรอินทรี ยข์ องเกษตรกร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่กล่าวถึง ปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการความรู ้ เกิดจากตัวเกษตรกรเอง เช่น มีเวลาน้อย ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ช่วงเวลาในการ
จัดการแลกเปลี่ยนความรู ้มีคอ่ นข้างจํากัด
ด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกิดขึ้นทั้งระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร
ระหว่างกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์เดียวกัน และระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็ นการพูดคุยกัน ตามโอกาสต่างๆ เช่น
การเยีย่ มเยียนเพื่อนสมาชิกของกลุ่ม การประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ของสหกรณ์ การเข้าประชุม
สหกรณ์ประจําปี และ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับ
บุคคลอื่นๆที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสังกัดสหกรณ์เดียวกัน เช่น เพื่อนเกษตรกรเลี้ยงโคจากที่อื่นๆ หรื อ กับ
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ผ่านกิจกรรมแบบเป็ นทางการ การ คณะบุคคลขอมา
ศึกษาดูงาน ซึ่งพบว่า เป็ นไปตามแนวคิดของ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2553: 2-4) ที่ได้ได้อธิบาย
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ลักษณะของการให้ความรู ้เกษตรกร
ในมิติของการถ่ายทอดความรู ้ไปสู่เกษตรกรในงานส่ งเสริ ม
การเกษตร แบ่งออกได้เป็ น 3 ยุค คือ 1) ยุคของการเรี ยนรู ้ผา่ นการสื่ อสาร การถ่ายทอดความรู ้เป็ น
ลักษณะการสื่ อสารส่ วนบุคคลจากเจ้าหน้าที่นกั ส่ งเสริ มการเกษตร นักวิชาการ การใช้สื่อสารมวลชน
เช่น วิทยุและโทรทัศน์ และใช้สื่อต่างๆเพื่อนําสารในรู ปของ ชุดความรู ้สาํ เร็ จรู ปให้กบั เกษตรกร การ
สื่ อสารเป็ นไปในแนวคิด รู ปแบบการถ่ายทอดข่าวสาร (Transmission model) S-M-C-R เป็ นการ
สื่ อสารทางเดียว เกษตรกร อยูใ่ นบทบาท “ผูร้ ับสาร” ที่ส่งมาจาก “ผูร้ ู ้” 2) ยุคของการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการมีส่วนร่ วม กระบวนทัศน์การถ่ายทอดความรู ้ มุ่งไปสู่กระบวนการมีส่วนร่ วม ใช้กลยุทธ์
ต่างๆ เช่น สนับสนุนการร่ วมคิดร่ วมแก้ของเกษตรกร ให้ความสําคัญกับกระบวนการที่เกิดความรู ้
ความเข้าใจและความคิดของเกษตรกรในการเรี ยนรู ้ และรับ หรื อ ไม่รับสิ่ งใหม่ๆ การสื่ อสารความรู ้
ผ่านเพื่อนเกษตรกรด้วยกันที่มีความรู ้ ความชํานาญ ( famer-to famer communication) และ 3) ยุคของ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการเสริ มพลังการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้นสร้างความยัง่ ยืน นอกจากการสนับสนุนการมีส่วนร่ วม
ของเกษตรกร ยังให้ความสําคัญกับ ภูมิปัญญาและกระบวนการเรี ยนรู ้ของเกษตรกร โดยการหนุนเสริ ม
ให้เกิดช่องทางและกลไกการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ผ่านเครื อข่ายการเรี ยนรู ้แบบไม่เป็ น
ทางการหรื อกึ่งทางการ เช่น เวทีชุมชน กลุ่ม/เครื อข่าย/ศูนย์การเรี ยนรู ้ และโรงเรี ยนเกษตรกร/โรงเรี ยน
ชาวนา โดยความรู ้ที่สื่อสาร มีการผสมผสานความรู ้สากล หรื อเรี ยกว่าความรู ้ชดั แจ้ง (explicit
knowledge) กับความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์จริ ง จนเป็ นส่ วนหนึ่งของภูมิปัญญาที่ฝังในตัวคน (tacit
knowledge) แนวคิดนี้ เกษตรกรมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง (active learner) โดย
มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทําหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator)
โดยสรุ ป จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการความรู ้ที่พบเหล่านี้ เป็ นกระบวนการที่ส่งเสริ มการ
การเรี ยนรู ้สร้างความรู ้ให้เกิดขึ้นภายในตัวเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนทั้งในระดับรายบุคคล และการเรี ยนรู ้
ในลักษณะกลุ่มบุคคล คือ สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งผลการวิจยั จะเห็นชัดว่า โดยปกติเกษตรกรแต่ละบุคคลจะ
มีการเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ของตนเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับบริ บทวิถีชีวิตของ
ตน แต่เนื่องจากหากจะพัฒนาส่ งเสริ มเกษตรกรให้มีความเป็ นมืออาชีพ เนื่องจาก การเลี้ยงโคขุนให้ได้
คุณภาพสู งต้องอาศัยความรู ้และการปฏิบตั ิ ที่มีความเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้คุณภาพเนื้ อโคตามความ
ต้องกาของตลาด ซึ่ งเกษตรกรต้องมีกระบวนการเลี้ยงที่แตกต่างจากการเลี้ยงโคทัว่ ๆไป ดังนั้น หาก
หน่ ว ยงานที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้องกับการพัฒนาเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคเนื้ อโคขุน มี ค วามเข้า ใจและนํา แนว
ทางการจัด การความรู ้ ม าปรั บ ใช้ใ ห้สอดคล้องกับธรรมชาติ การเรี ย นรู ้ ข องเกษตรกร ได้อย่า งเป็ น
รู ปธรรมและต่อเนื่ อง กระบวนการเหล่านี้ จะมีส่วนช่ วยเสริ มให้ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ การพัฒนา
ตัวเองของเกษตรกรในด้านอาชีพการเลี้ยงโคขุนให้ดียงิ่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสํ าหรับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการจัดการความรู ้ เพื่อการพัฒนา
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนในประเทศไทย การกําหนดแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้สาํ หรับ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง ควรมีหลักคิดในการดําเนินงาน 4 ประการ ดังนี้
สอดคล้องกับความต้ องการ และ วิถีชีวติ ของบุคคล
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้
ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของเกษตรกร ส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของตนเอง เช่น การมี
รายได้เพิ่มขึ้น การลดต้นทุนการเลี้ยง การปฏิบตั ิที่ไม่มีความเสี่ ยงต่อความเสี ยหาย ดังนั้น ควรเข้า
ใจความต้องการของเกษตรกร ขณะเดียวกัน ควรมีการสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ถึง
ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ จากการเข้ามีส่วนในกิจกรรมต่างๆ ความต้องการ เช่น มีการชี้แจง
ชี้ให้เห็นประโยชน์ ที่เกษตรกรจะได้รับว่าส่ งผลดีอย่างไรกับอาชีพที่การเลี้ยงโค และสื่ อสารให้เห็น
ประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบกับสภาพปั จจุบนั หรื อ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า เป็ นการชี้ให้เห็น
โอกาส และต้องสื่ อสารให้เกษตรกรเห็นภาพตามชัดเจนและใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
นอกจากนั้น ต้องคํานึงถึงความสอดคล้อง กับลักษณะวิถีชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถคิดเทียบเคียงความรู ้เดิมที่มีอยูก่ บั ข้อมูลใหม่ได้ และ ควรมีกิจกรรม หรื อ ช่องทางเป็ นทางเลือก
หลากหลาย เพือ่ คํานึงถึงความแตกต่างในวิธีชีวิตธรรมชาติของแต่ละบุคคล และ เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่ง
เรี ยนรู ้ และการเข้าร่ วมในกิจกรรม เช่น การพิจารณาความพร้อมของเกษตรกรในการเดินทาง
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรื อ ความสามรถในการเข้าถึงสื่ อ เช่น ช่วงวัย สไตล์การเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล
เช่นการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การดูโทรทัศน์ การใช้สื่อท้องถิ่น หรื อ ใช้ อินเตอรเน็ต หรื อ Social Network
บุคคลได้ มีโอกาสเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ ควรยึดหลักสร้างโอกาสให้เกษตรได้
เรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือด้วยตนเอง ซึ่งเป็ นไปตามธรรมชาติของเกษตรกรที่พบว่า การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้น เมื่อ
ได้ลองทําด้วยตนเอง และนํามาสู่ การสร้างความเชื่อถือในข้อมูลใหม่ๆ ดังนั้น ในการจัดกิจกรรม เพื่อ
ส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ เช่น การหาความรู ้ การสร้างความรู ้ และ การถ่ายทอดความรู ้ ควร
คํานึงถึงการให้เกษตรกรได้มีโอกาสในการลงมือทําภายใต้กิจกรรมต่างๆ
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สร้ างเครือข่ ายการเรียนรู้ ร่วมกัน
การจัดทําแนวทางส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ ควรยึดหลัก การสร้างเครื อข่ายการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน ทั้งเครื อข่ายในระดับ บุคคล เช่น การเรี ยนรู ้ ระหว่าง เกษตรกร กับ เพื่อนเกษตรกร กับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ นักวิชาการ อาจารย์ หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้องในและกิจกรรม และควรคํานึ งถึงการมี
โอกาสที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน เพื่อเป็ นส่ วนส่ งเสริ มให้เกิ ดการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ร ะหว่า งบุ ค คล และ เครื อ ข่า ยการทํา งานในระดับหน่ ว ยงาน เช่ น สหกรณ์ ปศุ สัต ว์จ ัง หวัด
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ให้เข้ามามีบทบาทสร้างการเรี ยนรู ้ร่วมกัน นอกจากนั้น ควรเป็ นบุคคล หรื อ
หน่วยงานที่เข้าถึงเกษตรกรได้ง่าย และเกษตรกรก็สามารถเข้าถึงได้ เช่น อยูใ่ นพื้นที่ใกล้เคียงกันกันกับ
เกษตรกรที่สามารถไปมาหาสู่ กนั ได้
ความรู้สอดคล้ องกับความต้ องการและสถานการณ์
ความรู ้ ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของเกษตรกร หลักใหญ่ คือ มีเนื้ อหาสาระที่ เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการเลี้ ยงและการจัดการฟาร์ มโคเนื้ อ โคขุน นอกจากนั้น ควรมี ขอ้ มูลเนื้ อหาสาระที่ เป็ น
ปั จจุบนั จากสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงโคเนื้ อโคขุนของเกษตรกร เช่น การขาด
แคลนแม่พนั ธุ์ววั ราคาซื้อขายโค หรื อการเพิ่มขึ้นของราคาต้นทุนอาหารโค เป็ นต้น
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
จากผลการวิจยั ที่ได้ มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั ต่อไป ดังนี้
ผลการศึกษากระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรกรต้นแบบ และกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยง
โคขุน แม้จะพบว่ามีแนวปฏิบตั ิที่เป็ นจุดเด่นมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาความรู ้เกษตรกร คือ การใช้พ้ืนที่ของ
เกษตรกรเป็ นจุดเรี ยนรู ้ เน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง และเน้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันของ
เกษตรกร แต่พบว่า แม้จะมีสหกรณ์เป็ นหน่วยงานหลักในพื้นที่ในการพัฒนาเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน แต่
โดยภาพรวมยังขาดการเรี ยนรู ้แบบเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่างเกษตรกรที่เป็ นรู ปธรรม การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการส่ งเสริ มบทบาทการมีส่วนร่ วมของเกษตรกร ยังอยูใ่ นวงจํากัด รวมถึงพบว่า
ปั จจุบนั เกษตรกรบางรายมีการใช้ระบบสารสนเทศ หรื อ สื่ อSocial media มาเป็ นช่องทางการเรี ยนรู ้
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ดังนี้ ในการวิจยั ครั้งต่อไป จึงควรมีการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับ การพัฒนารู ปแบบ
หรื อ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เสริ มพลังการเรี ยนรู ้ให้กบั เกษตรกร ที่สามารถผลักดันให้เกษตรกรรายย่อย
หรื อ กลุ่มเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่ วมมีบทบาทในการสร้ างการเรี ยนรู ้ หรื อ เกิ ดกระบวนการจัดการ
ความรู ้ของบุคคลหรื อกลุ่มเกษตรกรให้ขยายเชื่อมโยงกันได้ รวมถึง การศึกษาการพัฒนารู ปแบบการใช้
สื่ อยุคปั จจุบนั เช่ น สื่ อดิ จิตอล หรื อ Social media สื่ อมาใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรี ยนรู ้ การจัดการ
ความรู ้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนต่อไป
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2. ระดับการศึกษา ......................................................................................................
3. อาชีพ อาชีพหลัก ................................................................................................
อาชีพรอง ...........................................................................................................
4. จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน........คน จํานวนแรงงานในครัวเรื อน...................................
5. สถานะทางสังคม (การเป็ นกรรมการ/สมาชิก กลุม่ กิจกรรมต่างๆ) ………………………
6. ประสบการณ์การเลี ้ยงโคเนื ้อ/โคขุน………………………………. ปี
7. สภาพการเลี ้ยงโคเนื ้อ/โคขุนในปั จจุบนั
(เช่น จํานวนโค/ สายพันธุ์/ขนาดคอกโรงเรื อน/แรงงานผู้ดแู ล/แหล่งรับซื ้อ/ตลาด ฯลฯ)
…………………………………………………………………………………………………………
8.สถานการณ์ของอาชีพในปั จจุบนั ทัศคติตอ่ อาชีพ ความยัง่ ยืนในอนาคต
………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลการจัดการความรู้ของเกษตรกรต้ นแบบ
วัตถุประสงค์ การวิจัย : 1.เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู ้ของเกษตรต้นแบบผูเ้ ลี้ยงโคขุนที่ประสบ
ความสําเร็ จ
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ข้ อคําถามระดับปัจเจกบุคคล
กรอบแนวคิดการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอน
1.การกํ า หนดความรู้ ที่ 1) การประกอบอาชี พการเลี้ ยงโคขุนในปั จจุบนั ท่ านมี ปัญหา
หรื อพบสภาพปัญหาอะไรบ้าง
สํ าคัญและจําเป็ น

2)การประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนท่านคิดว่าอะไรเป็ นความรู ้
ที่จาํ เป็ นหรื อผูเ้ ลี้ยงต้องรู ้ในเรื่ องราวอะไรบ้าง
3) ความรู ้ หรื อสิ่ งที่ท่านว่าจําเป็ นเหล่านี้ในปั จจุบนั ท่านทราบดี
เพียงพออยูแ่ ล้วหรื อไม่ อย่างไร
4) ท่ า นเองมี การหาความรู้ ใหม่ ๆ ข้อ มูลใหม่ อ ยู่เสมอหรื อ ไม่
เพราะอะไร
2. การค้ นหาความรู้ และ 1.ที่ผา่ นมาท่านใช้ความรู ้ในเรื่ องอะไรบ้างในการเลี้ยงโคขุนให้
ประสบความสํ า เร็ จ (ยกตั ว อย่ า งประกอบในขั้ นตอน/
จับยึดความรู้
กระบวนการเลี้ยงต่างๆ)
(Knowledge
Identification and
2) จากที่ท่านเล่ ามา ความรู ้ หรื อวิธีการเหล่านี้ ท่านรู ้ มาจากที่
Capture)
ใดบ้า ง (เช่ น ค้น พบด้ว ยตัว เอง ลองผิ ด ลองถู ก บรรพบุ รุ ษ
ครอบครัว ชุมชน กลุ่ม สื่ อ การอบรมฯลฯ )
3.ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ 1)จากที่ท่านเล่ามา เมื่อท่านได้ขอ้ มูลใหม่ๆ ความรู ้หรื อวิธีการ
(Create)
ใหม่ๆ ท่านนําไปใช้ทนั ที หรื อ มี การปรั บใช้กบั การเลี้ ยงของ
ท่านเองหรื อไม่ อย่างไร
(Define)

2)ทําไมท่านถึงนําข้อมูล ความรู ้หรื อวิธีการเหล่านั้นมาใช้
ทันที และ/หรื อ ทําไมท่านถึงมีการปรับใช้กบั การเลี้ยงของ
ท่าน
3)โดยส่ วนใหญ่ หากท่านต้องการวิธีการหรื อความรู ้ เพื่อ
แก้ปัญ หาหรื อข้อมู ลใหม่ ๆ ท่ านจะไปหาจากแหล่ ง ไหน
ช่องทางใด เพราะอะไร
4.การประมวลและการ 1)ข้อมูล ความรู ้ หรื อวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิมที่ท่านเคย
ก ลั่ น ก ร อ ง ค ว า ม รู้ ทํามาส่ ว นใหญ่ ท่ านนํา ไปลงมื อ ทํา ตามเลยหรื อ ไม่ หรื อ
(Knowledge Codification นําไปปรับกับวิธีการเดิมของท่าน เพราะเหตุใด อย่างไร
and Refinement)

ข้ อคิดเห็น/
ข้ อเสนอแนะ
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ข้ อคําถามระดับปัจเจกบุคคล
กรอบแนวคิดการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอน
5.ก า ร จั ด เ ก็ บ ค ว า ม รู้ 1) หลังจากที่ท่านได้ทดลองวิธีการใหม่ๆ หรื อนํา
(Knowledge Organization)
ความรู ้ ในการเลี้ ยงโคขุนใหม่ๆ มาลองทําดู ระยะ
หนึ่งแล้วจนแน่ใจว่าเป็ นวิธีการที่ดี ให้ผลดี ท่านทํา
อย่างไรต่อกับความรู้เหล่านี้
6.
การแบ่ งปั น ความรู้ 1) ท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้เกี่ยวกับการ
(Knowledge Sharing)
เลี้ยงโคขุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ กับบุคคลอื่นๆ มีใคร
บ้าง ในรู ปแบบ วิธีการใดบ้าง บ่อยแค่ไหน
2) เหตุ ใด หรื อ เพราะอะไรที่ ทําให้ท่านเกิ ดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
7.การใช้ ความรู้ (Use)

1) จากประสบการณ์ท่านที่ผา่ นมาการจะเลี้ยงโคขุน
ให้ได้คุณภาพดี ท่านได้ความรู ้ วิธีการจากแหล่งใด
และในเรื่ องใดบ้างที่ท่านนํามาใช้หรื ออปรับใช้เป็ น
หลัก เพราะเหตุใด
(เรื่ องใดใช้มากที่สุด เรื่ องใดใช้น้อย หรื อไม่ได้ใช้
เลย)
2) ตัวท่านเองในวิถีชีวิตปกติมีการแสวงหาความรู้
วิธีการเลี้ยงโคขุนใหม่ๆอยูเ่ สมอหรื อไม่ ส่ วนใหญ่
ท่านจะไปที่ใด จากแหล่งใด บ่อยแค่ไหน และ ใน
เรื่ องใดบ้าง

ข้ อคิดเห็น/
ข้ อเสนอแนะ
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเกษตรกร
งานวิจยั เรื่ อง กระบวนการจัดการความรู้สาํ หรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จดั สนทนากลุ่ม: วัน................................. เวลา ......................................
สถานที่จดั :
................................................................................................
กลุ่มเป้ าหมาย: เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุนสมาชิกสหกรณ์
( ) สหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จํานวน........ คน
( ) สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จํากัด สาขาปศุสตั ว์
จํานวน........ คน
( ) สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด จํานวน........ คน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปของผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม
1. รายชื่อผู้เข้ าร่วมสนทนากลุม่
ชื่อ..................... สกุล ..........................................................อายุ..........ปี เพศ.................
ที่อยู่ เลขที่……………………หมูท่ …
ี่ …… …..ถนน / ซอย...................ตําบล…………,,,…
อําเภอ…................จังหวัด……………..รหัสไปรษณีย์………..……โทร.................…..…..
2. ระดับการศึกษา ...................................................................................................................
3. อาชีพ
อาชีพหลัก .......................................................................
อาชีพรอง ........................................................................
4. จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน.........คน จํานวนแรงงานในครัวเรื อน.........................
5. สถานะทางสังคม (การเป็ นกรรมการ/สมาชิก กลุม่ กิจกรรมต่างๆ) ……………............................
6. ประสบการณ์การเลี ้ยงโคเนื ้อ/โคขุน………………………………. ปี
7. สภาพการเลี ้ยงโคเนื ้อ/โคขุนในปั จจุบนั ของสมาชิกกลุม่ สหกรณ์
(เช่น จํานวนโค/ สายพันธุ์/ขนาดคอกโรงเรื อน/แรงงานผู้ดแู ล/แหล่งรับซื ้อ/ตลาด ฯลฯ)
………………………………………………………………………………………………………
8.สถานการณ์ของอาชีพในปั จจุบนั ทัศคติตอ่ อาชีพ ความยัง่ ยืนในอนาคต
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลการจัดการความรู้ของกลุ่มสมาชิก
วัตถุประสงค์ การวิจัย : 1.เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่มสมาชิกผูเ้ ลี้ยงโคขุน
ประเด็นการสนทนา
กรอบแนวคิดการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอน
1.การกํ า หนดความรู้ ที่สํ าคั ญ 1) ในการประกอบอาชี พที่ผา่ นมาสมาชิกกลุ่มสหกรณ์มีการเตรี ยม
ตัว ปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงที่กระทบต่ออาชี พการเลี้ยงโคขุน
และจําเป็ น
(Define)
ของท่านอย่างไร
2) อะไรเป็ นความรู้ที่สาํ คัญ และจําเป็ นที่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ตอ้ งมี
เพื่ อ การเลี้ ย งโคขุ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื้ อ โคในระดับ เกรดดี
(ประเด็น : พันธุ์โค การเตรี ยมคอก การเตรี ยมแปลงหญ้า. อาหาร
การขุนโค. การคัดเลือกโคขุนเพื่อจัดลําดับส่ งชําแหละ การจัดส่ ง
โคเข้าคอกพักก่อนฆ่าชําแหละ)
3) เดิมความรู้เหล่านี้ที่ผา่ นมาของสมาชิกกลุ่มสหกรณ์เป็ นอย่างไร
เคยประสบปั ญ หาอะไรในอดี ต และปั จ จุ บ นั ความรู้ เ หล่ า นี้ ของ
สมาชิกกลุ่มสหกรณ์เป็ นอย่างไร
4) สมาชิกกลุ่มสหกรณ์มีเหตุผล หรื อปั จจัยอะไรที่ทาํ ให้เกิดความ
ต้องการความรู้ใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆ
5) สหกรณ์มีวิธีการ วางแผน หรื อ การหาความต้องการของสมาชิก
เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคขุนของสมาชิก หรื อ ไม่ อย่างไร
2. การค้ นหาความรู้ และจับ 1) ความรู ้ เหล่านี้ ทางกลุ่มสมาชิ กสหกรณ์แสวงหา มีวิธีการได้มา
อย่างไร จากแหล่งใดบ้าง (เช่ น ค้นพบด้วยตัวเอง ลองผิดลองถูก
ยึดความรู้
(Knowledge Identification and บรรพบุรุษ ครอบครัว ชุมชน กลุ่ม สื่ อ การอบรมฯลฯ )
Capture)
2) สหกรณ์มีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ความรู ้เหล่านั้นไปสู่ สมาชิ ก
ทั้งแบบที่เป็ นไปตามที่สมาชิกต้องการ หรื อ เป็ นไปตามที่สหกรณ์
ต้องการให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล ความรู ้ต่างๆ
1) กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ มีวิธีดึงเอาข้อมูล ความรู ้จากแหล่งต่างๆ มา
3.การสร้ างความรู้ (Create)
เพื่ อ ให้ท่ า นได้ท ราบตรงกับ ความต้อ งการของสมาชิ ก อย่า งไร
สําหรับการนําไปใช้ในการเลี้ยงโคขุนให้ได้ประสิ ทธิ ภาพ
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กรอบแนวคิดการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอน

ประเด็นการสนทนา
2. มีสื่อเทคโนโลยีใดๆที่สมาชิ กกลุ่มสหกรณ์ใช้ หรื อ ต้องการใช้
เพื่อให้ได้ความรู้ ข้อมูลใหม่ๆ
3) ปั จจัยอะไรที่ทาํ ให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กระตือรื อร้น ใน ค้นหา
ความรู ้ และ มีความรู ้อย่างต่อเนื่อง
4. มี ปัจจัยอะไร หรื อ สหกรณ์ มีวิธีการใดในการให้สมาชิ กกลุ่ม
สหกรณ์เปิ ดรับความรู ้ดว้ ยความเต็มใจ

4.ก า ร ป ร ะ ม ว ล แ ล ะ ก า ร 1) การคัดเลือกข้อมูล หรื อความรู ้ ที่สมาชิ กกลุ่มสหกรณ์ได้มาเพื่อ

กลั่นกรองความรู้ (Knowledge เอาไปใช้ ท่านมีวิธีเลือก หรื อพิจารณาจากอะไร
Codification and Refinement) 2) ข้อมูล หรื อความรู ้ที่สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ได้มาเพื่อเอาไปใช้ ท่าน
ลองนําไปปฏิบตั ิโดยตรง หรื อ นําไปปรับคิดกับความรู้เดิ มที่ท่าน
เลยปฏิบตั ิมา เพราะเหตุใด อย่างไร
3) สหกรณ์มีการจัดทําแผนพัฒนาความรู ้ให้กบั สมาชิกหรื อไม่
5.ก า ร จั ด เ ก็ บ ค ว า ม รู้ 1) หลังจากที่สมาชิ กกลุ่มสหกรณ์ ได้ขอ้ มูล ความรู ้ เหล่านี้ มาแล้ว
(Knowledge Organization)
ท่านมีวิธีการเก็บความรู ้เหล่านี้ไว้อย่างไรบ้าง
6.
การแบ่ ง ปั น ความรู้ 1) สมาชิกกลุ่มสหกรณ์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้เกี่ยวกับการ
(Knowledge Sharing)
เลี้ยงโคขุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ กับบุคคลอื่นๆ มีใครบ้าง ในรู ปแบบ
วิธีการใดบ้าง บ่อยแค่ไหน
2) เหตุ ใ ด หรื อ ปั จ จัย อะไรที่ ทํา ให้เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล
ความรู ้ในรู ปแบบวิธีการเหล่านี้
3) สหกรณ์ ส่งเสริ มให้สมาชิ กกลุ่มสหกรณ์ ได้มีส่วนร่ วมในการ
แบ่ ง ปั น ความรู ้ ก ัน หรื อไม่ ด้ว ยวิ ธี ก ารใด อย่ า งไร มี ใ ครเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องในบทบาทใดบ้าง
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กรอบแนวคิดการจัดการ
ความรู้ 7 ขั้นตอน

7.การใช้ ความรู้ (Use)

ประเด็นการสนทนา
4) ที่ ผ่านมาบรรยากาศในการมาพบปะ ของสมาชิ กกลุ่มสหกรณ์
และ บุคลมี่ เกี่ ยวข้องในโอกาสต่างๆ เช่ น ประชุ มสมาชิ ก อบรม
สัม มนา การมาติ ด ต่ อสหกรณ์ เป็ นอย่างไร เกิ ดการแลกเปลี่ ย น
เรี ยนรู ้กนั หรื อไม่ มากน้อยแค่ไหน
1) จากข้อมูล ความรู ้ที่สมาชิกกลุ่มสหกรณ์หามาได้ ได้รับมา ด้วย
วิธีการต่างๆเหล่านี้ สมาชิ กมี การนําไปใช้จริ งในการเลี้ ยงโคขุน
ของตนเอง มากน้อย แค่ไหน อย่างไร และเกิ ดการยอมรั บ หรื อ
การปรับเปลี่ยนของตัวท่านเองอย่างไร อะไรบ้าง
2) สหกรณ์ และ สมาชิ ก กลุ่ ม สหกรณ์ มี ก ารติ ด ตามผล การนํา
ความรู ้ใหม่ๆไปใช้อย่างไร และเมื่อไหร่ จึงจะยอมรับว่าสิ่ งนั้นเป็ น
ความรู ้ใหม่ของท่านที่จะนําไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องต่อไป
3) สมาชิกกลุ่มสหกรณ์คิดว่าการเลี้ยงโคขุนที่ผา่ นมาตัวท่านเกิด
การเรี ยบรู ้อยูต่ ลอดเวลา หรื อไม่ อย่างไร
4)กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และ สหกรณ์เอง มีระบบการสร้างให้
สมาชิกเกิดการเรี ยนรู้ พัฒนาความรู้ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
อย่างไร มีการสร้างเครื อข่าย เครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การ
ขยายความรู ้ไปสู่สมาชิก และ ระหว่างกลุ่มสหกรณ์ดว้ ยกันเอง
หรื อไม่ อย่างไร
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.รศ.ดร.ศุภพร ไทยภักดี
ภาควิชาส่ งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
2.รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชยั
ภาควิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
3.ผศ.ดร.พันธ์จิตต์ สี เหนี่ยง
ภาควิชาส่ งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
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รายชื่อผู้บริหารและผู้แทนสหกรณ์
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รายชื่อผู้บริหารและผู้แทนสหกรณ์
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
นักวิชาการ
1. นางมาลัย จงเจริ ญ
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จํากัด สาขาปศุสตั ว์
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
1. นายประวิทย์ นามเหลา
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสหกรณ์ สาขา ปศุสตั ว์
2. นายถวิล น้อยทรง
สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
1. นายสุ รชัย เปลี่ยนคล้า
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รายชื่อเกษตรกรผู้ให้ สัมภาษณ์ ข้อมูล
รายชื่อเกษตรกรต้นแบบผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
1. นายสันต์ศิลป์ ยาสาไชย ตําบลโนนหอม อาเภอเมือง สกลนคร
2. นายสุ พี วงศ์พิทกั ษ์ ตําบลหนองแหน อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
3. นาย ทองเตียง บริ บาล ตําบลส้มป่ อย อําเภอราษีไศล จังหวัดศรี สะเกษ
4. นายเรวัติ วัชราไทย ตําบลหัวนา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี
5. นายสุ นทร นิคมรัตน์ ตําบลบางสะพาน อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
รายชื่อเกษตรกร ที่เข้าร่ วมวงสนทนากลุ่มสมาชิก
จากสหกรณ์การเลี้ยงปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จํากัด สาขา
ปศุสตั ว์ และ สหกรณ์โคเนื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สหกรณ์ฯ โพนยางคํา
ชื่อ -สกุล
นายทองพูน ทาวังลาด
นายบุญกอง มีลาดคํา
นายจรู ญ นาลาดทา
นายเอกพล สังชาดี
นายอว้าน อุปถานา
นายมานพ อุทยั วัฒน์
นายสุ ริยา มนต์อินทร์
นายอุปพงศ์ โสศรี ภา
นายผดุงรัตน์ เคนพิทกั ษ์
ด.ต.ปั ญญา ประชาชิต

สหกรณ์ปศุสตั ว์หนองสูง
ชื่อ -สกุล
นายสงวนไทย ชนะขันธ์
นายริ นทร์ ทองขันธ์
นางอรชร สายวร
นายเนอร์ ไมล์ กุลวงศ์
นายฉลาด อาจวิชยั
นายธงชัย วังวงษ์
นายสาคร รัตนวงศ์
นายประเพศ ปั ททุม
นายชัยยศ วงษ์คาํ จันทร์

สหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน
ชื่อ -สกุล
นายสังวาล มีสุขดี
นางอุสา คํากองแก้ว
นายวิสูตร ไมตรี จิตต์
นายอุดร ภูฆงั
นายศรุ ตยา เครื อเช้า
นายวันชัย ดวงแก้ว
นายไพริ น อินทร์ ไพ
นายแหวน ทองพราย
นายวราวุธ ทองส่งธรรม
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หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลการวิจัย
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ภาคผนวก ฉ
หนังสื อขอทดลองเครื่องวิจัย
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ภาคผนวก ช
หนังสื อเชิญเข้ าร่ วมวงสนทนากลุ่ม
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469
ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทาํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2541 – 2547
พ.ศ. 2547 – ปั จจุบนั

นางสาวนริ ศรา อินทะสิ ริ
41 สุขมุ วิท 62 ตําบลบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
ภาควิชาส่ งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
ปริ ญญาตรี (วท.บ เกษตรศาสตร์ ) สาขาส่งเสริ มนิเทศศาสตร์ เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาโท (วท.ม เกษตรศาสตร์ ) สาขาส่งเสริ มการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สํานักส่ งเสริ มและฝึ กอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่ งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตกําแพงแสน

